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স্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্তৃক প্রণীত 
১ 

প্রকাশিত। 
১৭ নং সাগর দতের লেন, কলিকাত। | 

, প্রথম সংস্করণ । 

বৈশাখ, সন ১৩২২ সাল। 
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৭১ নং নেবুতলা। লেন, কলিকার্ত। 

৬ “বাসন্তী প্রেসে” 
শ্রীনন্দ লাল বেরা ছারা মুদ্রিত। 
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সপীসিস শা পিস্ীসিপিসিতাসপী ১ 

ভউত্ তন ২ 

মা ভারতি ! তোমারই কল্পনাকুপ্জ 

হ'তে পুষ্প চয়ন কুরে এই পুষ্পহাঁর 

গেঁথেছি । এ হার কাকে দোব ! লোকে 

যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে, আমিও 

তেমনি তোমারই কানন-কুন্থম লয়ে 

তোমারই স্ট্রীচরণে অঞ্জলি দিলাম, 

আমার তে! কিছু নাই মা! 

তা পি পর | সরি পরি এসসি 

৯৩ শিস | সপ সর 

দীনভক্ত.৷ 
সম 

রন স্ভ  শািলসিসসিএ স্টিল আতা ভা আত সিল ৬৫ ৃ ূ ৃ ্ ৃ 





ক্শ্চিন্কা ? 
ধর্মই জাতির জীবন'। সমাজ ও সাহিত্য তাহার, অঙ্গ। নাটক. 

কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি তাহার প্রত্যঙ্গ। সুতরাং জাত্তির প্রত্যেক 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়! ধন্দ্ম প্রবাহিত-ন। হইলে, কোন জাঁতি কধনও 
সজীব থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে ক্ছ্দিনের জন্ত ধর্মসংক্রান্ত 
নাটক প্রণয়ন বা অভিনয় একেরারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিলঃ এখন 
দেখিতেছি অনেক মাননীয় কবিদের কল্যাণে আবার তাহ। পুনবরুদাপ্ত 
হইতেছে $ ইহ। আমাদের ভাবী মঙ্গলের সুচনা, সন্দেহ নাই। 

উক্তরূপ আ্শার্ট প্রণোদিত হইয়াই আমি “কপিলের তেজ নামক 

নাটক রচন৷ করিয়াছি ; এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে ছু একটা কথা বলা 

আবশ্যক। প্রথম কঞ্চ-_নাটকের নাম “কপিলের তের»হইল কেন ? 
উত্তর-_প্রথমতৃঃ কপিলের তেজে স্গর-সন্তান ভন্ম হয়, এই ঘটনাটিই 

মদ্ববৃত আখ্যায়িকার মজ্জী, দ্বিতীয়তঃ- নিস্তেজ বাঙ্গালী আমি--- 
কপিলের তেজে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়৷ ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছি । 

বাস্তবিক * তেজ? পুরুষের একটি গুণ। | 

পুরাণবগিত ঘটন। ঠিক রাখিষ্া, স্থানে স্থানে কল্পনার 

লইয়াছি, নইলে নাটক হয় না। অসমঞ্রচরিত্র অবিকল ভাগবত, 
হইতে গ্রহণ করিয়াছি ; তবে, ইন্দ্র কর্তৃক অসমঞ্জকে সগরের নিকট 
প্রেরণ বা অংগ্তমানের সহিত অসমঞ্জের পাতাল-পথে সাক্ষাৎ এ 

ঘটনাগুলি শান্ত্রে নাই, ইহা কল্পন।-গ্রুহুত। অন্তান্ত চরিত্রসন্বন্ধে 

আমার বক্তব্য কিছুই নাই; তণ্হা পাঠকের রুচির উপর নির্ভর । 

_. এই পুস্তক-প্রকাশে বাহার! আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমি 

কৃতজ্ঞ হুদয়ে কাঁয়মনোবাক্যে ভগবানের (নিকট তাহাদের মঙ্গল-গ্রা্ননা 
করিতেছি | 

প্রীশৈলেক্স্র নাগ ঘোঠা। 
কান্তিক, ১৩২১। | 





কপিলদেব 

ইন্দ্র 

নারদ 

বশিষ্ঠ 

অরিষ্টনের্ষি 

সগর 

অসযমঞঁ 

অংশুমান্ ০ 

মধুভা ... 

কেশিনী 

স্রমৃতি 

শতপর্ধব। 

নাট্যরূণিত চরিব্রকলাপ। 
পুকষ। 

নারায়ণে র'অবতারা, 

দীবরাজ। 

দেবধি। 
্রহ্মধি, (রাঁজপুবোহত ) 
রাজঞি, (স্থমতির পিতা 
অধোধ্যাপতি। 

এ জ্যেষ্ঠ পুভ্র। 

অসমঞ্জের পুত | 

রা ... বিদুষক | 

মন্ত্রী, জনৈক প্রজ। ও তাহার পুভ্রগণ, বন্দিগণ, 

প্রজাগণ, সগর-সন্তানগণ, গ্রহরী, 
খত্বিকগণ ও কর্মকার । 

নী | 

সগরের জ্যেষ্ঠ! রাজী । 

এঁ কনিষ্ঠ। রাজী । 

. ্ অংশুধানের স্ত্রী। 

প্জীব জী, অপসমঞ্জের স্ত্রী, ব ন্দনীশণ, অঙ্গরাগণ, 

সখিগণ 'ও পরিস্থুরিক)। 





নবর্মশিছেলক্ তত । 

প্রথম অঙ্ক । 
সপ আস 

প্রথম দু । 

অযোধ্যা-_রাজান্তঃপুর | 

কেশিনী, সগর, ও স্থুমতি । 

সগর। প্রিয়তমে ! 

ক্ষোল্ড রাখিবার স্থান নাহিক আমার! 

একাধিক য়াটি-সহত্র নন্দন'মোরঃ 

একজনও মানুষ হল না রাণি ! 

কত ন্মেহে, কত ধতে করিন্ব পালন । 



কপিলের তেজ 1217 প্রথম অন্ক। 

কেশিনী । 

পুজ্রেরা আমার আনন্দে করিঝে/্লীড়া চি 

সেই 'হেতু, 

'দশগুণে অট্টালিকা বৃদ্ধি করিলাম, 

জলল্দ্োত প্রায় অর্থ করি ব্যয়, 

অলকার মত সাজাইনু পুরী, 

__পুজ্রগণে শ্রীতিদান হেতু । 
শান্জর-শিক্ষা, শন্্-শিক্ষা দানিবার তরে 

যথা সাধ্য করিনু প্রয়াস__ 
ভস্মে ঘ্বৃত ঢালা! হ'ল মোর। 

'র্-ব্যবসায়ী রত্ব তোলে-_ . 

রত্বাকর মিয়া যেমতি-_ 

সেই মত সসাগরা ধরা করিয়া মন্থন, 

পরম স্থন্দরী স্ুষা৷ আনিলাম ঘরে । 

কিন্তু হ্বখ কোথা, রাণি ! 
লোকে কয় পুজ্র হ'লে মহান্ৃখী হয় । 

কিন্তু আমি বরং ছিলাম স্থৃখী 
পুজ্র মোর ছিল না যখন । 

মহারাজ ! মোরা হীনমতি নারী, 

পুজ্ের কামনা করি, 

কি কুক্ষণে চেয়েছিনু হর পাশে বর! 

কেন, কুক্ষণ কিঢের ? 

শুভক্ষণে চেয়েছিনু বর । 

নৃপতি না হয়, ক্র গর্ভে ফরেনি ধারণ, 



প্রথম দৃশ্ত। | ৩ ] কপিলের তেজ । 

কিন্তু তুমি্ত৷ লো, দিদি, 

ধরিয়া জঠরে তনয়-_- 

পুজ্র-মুখে মা” মা” রব শুনেছ তো তুমি-_ 

কি যে স্বর্গ-ন্ুধা দিয়ে গঠিত,্তনয়, ্ 

তুমি তো বুঝেছ দিদি ! 
তবে, এ কথ! কেমনে | 

উচ্চারণ করিলে বদনে ? 

মহারাজ! 

সত্য বটে পুক্রগণ অশান্ত কিঞ্ি ; 

__এখনওরশিশু তারা__ 
জ্ঞান হ'লে হেন ভাব রবে নাকো আর । 
শিশু কার শান্ত হয় রাজা ? 

তাই নিয়ে ক্ষোভ করা উচিত কি তব ? 

সগর। শিশু! শিশু কারে বলে ? 

ওদের বয়সে-_প্রিতৃশক্র করিয়া নিধন, 
বসি” অযোধ্যার সিংহাসনে, 

করিয়াছি প্রজার পালন । 

ছিল শিশু যতদিন 

কোন খেদ করি নই আমি টু 

জানিতাম জ্ঞানোদয় হ'লে 
এ অশান্ত*ভাব থাকিবে নাআর। 
কিন্তু দিনে দিনে বাড়িছে বয়স, 
বয়সের সনে গ্রশিউতা 'বাড়িছে গ্ুবল ॥ 



কপিলের তেজ । [ ৪ ] প্রথম অঙ্ক 

 স্থমতি! তোমার নন্দনগণ তবু ঈ্টাল-- 
যাহা "কিছু করে নিজেদের মাঝে, 

ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তাহাতে কেহ ; 
কিন্তু কেশিনী-তনয় 

অসমঞ্জ অত্যাচারে 
' জঙ্ভরিত পৌরবাসী___. 

হর 

ব্যাকুল অযোধ্যাবাসী অসম্তা-হেতু 
মাতৃবক্ষ হতে সব দুপ্ধপোষা শিশু 

সবলে ছিনায়ে লয়ে, 

নিক্ষেপিয়া সরয্-সলিলে, 
উচ্চহাস্তে তাগুব নর্ভুন করে 

পিশাচের মত-__ 

নাহি দয়া মায়! প্রাণে 

পাষাণ হৃদয়! 

--শমন সমান তারে ডরে প্রজাগ' 
নাহি জানি হেন কুলাঙ্গার পুক্র 

এল কোথা থেকে ? 

অসমঞ্জে কুলাঙ্গার বল কি কারণ ? 

ভূলেছ কি শিবের বচন !' 

রুলেছিলেন তিনি-_ 

কেশিনী তন হতে | 
 ইক্ষাকু-কুল লভিবে উন্নতি। 
' শিব-বাক্য মিথ্যা.হবে ভবে? 



, প্রথম দৃশ্ত। 

কেশ্তী। 

“ধু রি 

'€কেশিনী। 

সগর। 

[৫ ] কপিলের তে । 

নহে মিথ্য/শিবের বচন-__- 

শিব-ব্টুক্য বেদ-বাক্য সম। 

তবে অভাগিনী আমি,_- 

_-অদৃষ্ট আমার মন্দ, 
_-নাহি জানি কিসে কিবা হ'ল"! 
দেবতার অপরাধ কি বল তাহায় ! 

৷ প্রজাগণে মোর 
দেখি ক্লায় অঙ্গ প্রন্যাঙ্গের মত, 

তাদের বেদনে, বাথ! লাগে প্রাণে। 

কি করিব ুষ, বুঝিতে না পারি-_ 

ব্সিয়াছি সিংহাসনে, ' 

ন্যায়ের বিচার তারে, ্ 

কিন্তু অন্ঞায়ের অবতার তনয় আমার ! 

মহারাজ ! 

অসমঞ্জ হেতু যদি, উতকষ্টিত প্রজা, 

পুরবাসী সন্ত্রাসিত সবে, 

তবে তারে কেন, রাজ, না কর বঙ্জন ? 

যর্দি একজনে তেয়াগিলে সব্ডস্ুখী হয়, 

তবে পরিত্যাগ কনুহ ভাহারে £-- 

ত্যাগ করে বুদ্ধিমান 

সর্পদষ্ট ত্বঙ্গুলি যেমন। 

হোক্ প্রজ। সুখী, রাজ্যে শান্তি হউক্ স্থাপন। 

বিচক্ষণ পাত্র মিষ্ট সনে করিয়া মন্ত্রণা, 



কপিলের তেজ। [ ৬ ] প্রথম অস্ক। 

যাহা হয় করিব বিহিত শীত্র-_- 

সহা নাহি হয় আর প্রজার বেদন]। 

| ( সগরের প্রস্থান |) 

স্থুমতি। দিদি, বড়ই নিঠর! তুমি__ 
শিবরাত্রির সলিতার সম, 

সবে মাত্র এক পুজ্র তব-_ 

তারে চাও করিতে বর্জন ? 

নাহি জানি প্রাণ তব কেমন কঠিন ! 

দেখ, দিদি, সহত্র যাটি তনয় আমার-_ 

তবু আমি একজনে পারি না ত্যজিতে। 

কেশিনী। বোন্, যদি পুক্র হেতু মোর 
ঝরে জল প্রজার নয়নে-_ 

পুরবাসী ব্যথা পায় প্রাণের 
বল তবে সে পুজে কি ফল? 

কুলাঙ্গার পুক্র থাকা, 

কাণা চক্ষু সম সে তো কষ্টই কেবল । 

স্থমতি। কি যে বল, বুঝিতে না পারি ! 

কঠোর যেমতি রাজা, 

সেইমত তুমিও কঠোরা, দিদি ! 
আছে কত রাজ রাণী ধরণীর মাঝে, 

চঞ্চলপ্রকৃতি, পুক্র4আছেও তাদের-- 

কিন্তু শুনি নাই কভু কেহ 

* প্রজ। হেতু বিসঙ্ন দিয়েছে নন্দনে ! 



প্রথম দৃষ্ত। [ ৭ ] কর্পিলের' তেজু। 

কেশিনী। রিসর্জঞন কি বলিছ বোন্-_ 

প্রজারু স্থখের তরে, 

হাসি হাঁপি' দিতে পারি পুক্র ঝলিদান-- 

প্রজাগণ পুভ্রাপেক্ষা কম নয় মোর । 
স্থমতি। না, মিলিল না তোমার সহিত। 

যাহ! ইচ্ছা কর তুমি, দিদি,__ 

কি আর বলিব বল ? 

( স্থমতির প্রস্থান । ) 

কেশিনী। আশুতোষ ! তব ৰরে পেয়েছি তনয় ; 

ঝলেছিলেন্তুমি--বংশধর হইবে নন্দন 
_ কিন্তু মম ভাগ্যদোম্ে হ'ল বিপরীত ; 

যাই হোক্--অসমপ্জ যেথায় থাকুক্- 

তবে পদে মিনতি আমার-_- 

প্রীণে যেন বেঁচে থাকে বাছা । 
তবু প্রাণ ঠাণ্ডা রহিবে আমার । 

( প্রস্থান। ) 



কপিলের 'তেজ। [ ৮ ] প্রথম অঙ্ক 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

'সরয, নদীর তীর। 

জনৈক প্রজা ও তাহার স্ত্রী-পুভ্ত | 

প্রজা । চল, এ অধৌধ্যা থেকে পালিয়ে চল। রাজপু্রের 

, অত্যাচার আর সহা হয় না ! 
্ত্রী। রাজা এমন প্রজাবত্ুসল-_ত্টার এমন অকাল কুম্মাণড 

ছেলে হ'ল কেন? 

প্রজা । বরাৎ! আমাদের বরা! 

স্রী। শ্ঘরচ্ছা, সবাই মিলে রাজাকে গিয়ে একবার বললে হয় 

না? 
প্রঙ্গা। তার ছেলে,--ছেলের চেয়ে কি আর আমরা বড়! 

আর আমরা চুনো পঁ.টি, রাজা রাজড়ার কাছে 
ঘে"স্রোই বা কেমন ক'রে বল? 

( মধুভাগ্ডের প্রবেশ ) 
মধু। কি! কি! বড্ড আম্পদর যে দেখ ছি-_রাজার নিন্দে 

'ক'চ্ছ যে সব! 

প্রজা । আজ্ঞে না । 

মধু। আজ্ঞে না? এই আমি শুনতে পেলুম-_মাৰার ঝল্ছ 

্ না? জান আমি কে? | 

প্রজ। | আতে্--- ২ 

_ মধু। আজ্ঞে কি? 

প্রা । আজে 



দ্বিতীয় তৃশ্। [ ৯ ] কপিলৈর তেজ. 

মধু.। আবার আনে ? আমায় চিন্তে পাচ্ছ না ? 
প্রজা । আজ্ঞেল-আপনি_ আপনি-_ 

মধু । আমি--আমি নয় তো কিতুমিনা কি?" দেখছো 

আমার বজ্র পৈতে ? কেমন, 'এইবার বুঝতে পেরেছ 
--আমি কে ? 

প্রজা। আন্দে_ব্রাহ্মণ__প্রণাম হই। 

* মধু । বেশ, বেশ, কল্যাণ হ+ক্-কল্যাণ হ'কৃ। জান, আমি 
রাজারঞবিদূষক ? বিদুষক মানে কি জান ? 

প্রজা । আজ্ঞে, জানি__মানুধের কত রকম রকম সক্ থাকে, 

আপনিও স্ইেরকম মহারাজের একটা সক্-্ঞবিদূবক। 

মধু । হ্যা, হ্যা, হা। হা, বুর্ধি আছে তোমার-_বুদ্ধি আছে 

তোমার-__কোন্ পাঠশালায় তুমি প'ড়েছিলে ? 
প্রজ। । আজে, পড়লুন অর কবে! পাছে পড়তে হয়. 

সেইজন্য ছেলেবেলার বাপ মা, যৌবনে যুবতী ভাধ্য। 
_-এই ইনি আমার পিস্ডিরক্ষিণী__তারপর .এই 

ংশের কঞ্চিগুলি *আমাকে অশ্বখগছের শিকড়ের 
মত টেনে খাও ক'রে রেখেছে ;--পড়লুম আর 

কবে। 

মধু | ও বাবা ! ন! পড়েই এত শব্দার্থ বোধ! পড়লে তো 

ত৷ হ'লে তোমার হাড়ে হাডে-*গাটে গাটে--শবার্থ 

বোধ হ'ত৭ 

স্ত্রী। আজে, উনি ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা মেধ! 

নিয়ে জন্মেছেন 



সনির টন [ ১০ ] প্রথম অঙ্ক ।. 

মধু হা মা, তা বুঝতে পেরেছি'্র-সাপের ,হশাচি বেদেয় 

চেনে । তা” এইগুলি কি সবই আপনার বংশরক্ষা ? 

প্রজা ।' আজ্ঞে, সব'গুলি যদি থাকতো 

মধু ।,ও' বাবা, আরও ছিল ? তা” এখনও ঝাড়টি মন্দ নয় ।' 
ভাবতুম্ বুঁঝ মহারাক্ঞ একাই বংশরক্ষা করেছেন ?£__ 

তা নয়__-ধাপে ধাপে, পইটেয় পইটেয় সবাই আছেন । 

স্ত্রী। কোথাকার বামুন গা, তুমি! একে আমার হারা মরা 
ছেলে-_-নজর দিচ্ছ কেন গা! ! 

প্রজা । চুপ কর্- চুপ কর্- রাজার বিদূষক । 

স্ত্রী ।*তা৷ »লে ছেলেকে গালাগাল দেত্ব__ম! হয়ে শুনবো ! 
মধু । না, মা, গালাগাল দোব কেন? আশীর্বাদ কচ্চি-_ 

তোমাদের আরও বংশবৃদ্ধি হ'ক। তা বেরালছানার 

মত টান্তে টানতে সব কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? 

প্রজা । ওদের মাসীর বাড়ী । 

মধু। তা” এ সব পোৌটল! পঁটলী নিয়ে-_এই হাসের 
পাল ছেলে নিয়ে-__-এজ রাভ্তিরে কেন ? বল বাবা, 

আমার কাছে পুকুরচুরি ক'র না, ০সাজা কথাটা কি 

খুলে বল, নইলে নগরপালেনু কাছে ধরে নিয়ে যাব। 

প্রজ। | দোহাই, দোহাই ঠাকুর, আমাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় 

নেই। 

মধু । ভাল অভিপ্রায় তে! আছে, সেইটেই ন| হয় ঝলে 

" ফেলনা । 

গুজ্ঞু । ঠাকুর, আমরা ব্ড় গরাব * 



বিতীয় নৃশ্। 1 ১১ ] কপিনের. তেজন।, 

মধু] আমি কি বল্ছি যে তুমি সগর রাজার নাতি ! বল, বল, 

ত্লী- তল্ল নিয়ে রাতারাতি কোথায় পালচ্ছ, শীগগীর 

বল। 

প্রজা । তরো্যপ্ষিথা শুনুন ঠাকুর, কুমার অসমঞ্জের অত্যা- 
চারটে আমর! বড়ই উত্যক্ত," সেইজন্য রাজ্য ছেড়ে 

পলায়ন ক'চ্ছি। 

মধু । কেন তোমরা রাজাব কাছে আবেদন কাল্লে না? 
প্রজা । রাজা রি আমাদের কথা শুন্বেন্ ? আর তাও বটে-_ 

আমরা গরীব, রাজার সম্মুগে কি রকম ক'রে উপস্থিত 
হব? 

মধু । আচ্ছা, চল আমার সঙ্গেৎ আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি । 

প্রজা! । মাগী! মাগী! ছেলে সাবধান কর্ মাগী! কুমার 
অসমগ্তী আস্ছে, এখুনি সরযূর জলে ফেলে দেবে। 

( অসমগ্রের প্রবেশ ) 

অসমগ্ভ | বা বাঃ, ছেলের গদি লেগে গেছে যে একেবারে ! 

( একটী ছেলেকে আক্রমণ ). 

পুজ | মামা । 

্ত্রী। ওগো বাবা গো-_আমার কি হুল গো! 
প্রজা | কুমার! আপনি আমাদের যুবরাজ, আপনি কোথায় 

অপন্রে অত্যাচার ক'লে নিবারণ করেবন. তা নয় 
আপনি--., 

অসমঞ্জ । চোপ-_চোপ, ঝকিস্নি। আমি রাজপুত্র, আমার 

সখে বাধা দিস্ নি 



কপিলের তেজ । [ ১২ ] প্রথম অঙ্ক । 

মধু। জীব-হত্যায় সখ ? কুমার! মুহাত্মা বাহুর পৌত্র হ'য়ে 
র্ম্ুত্বা সগর রাজার পুক্র হ'য়ে, এরূপ অধাশ্িক 
আপনি কেন হলেন! এ কুৎসিত সথ আপনার এল 

কেন? জগতে কি আর সথ চিরদিন আপনি, 

-মৃগয়। করুন । 

অআসমঞ্জ, | তোমার সখে আমি পথ কা্নবা, না ? 'দেখ না, গরীব 

মানুষ, এক পাল ছেলে, খাওয়াতে পারবেন না, তলার 

চেয়ে দু'টো জলে ফেলে দিলে, তবু কমে যায় ; ওরাও 

ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায়। ৃঁ 

( আরয,তে পুক্র নিক্ষেপ ) 

স্্ী। ওগো, আমার কি হধ্ল গো! 
প্রজা । গরীব ঝলেকি পিতা মাতা পুক্রকে মেরে ফেল্তে 

পারে। আমাদের এমন দণগ্ধে দ'গ্ধে মাচ্ছেনি কেন, 

কুমার ? একেবারে মেরে ফেলুন,_আপদ চুকে যাক্।. 
আগে আমাদের মারুন, তারপর পুন্রদের মার্বেন্, 
তখন আর কেউ আমরা বাধা দিতে আস্বো না । 

অসমঞ্ । তবে আর মজাট। কি! 

( অন্যান্য প্রজাগণের প্রবেশ ) 

সকলে । কি,.কি,কি? হ'য়েছেকি? | 

প্রজা । ভাই, রক্ষা'কর, রক্ষা কর। আমাদের চোখের সাদনে 

একটি পুভ্রকে সরযূর জলে ফেলে দিয়েছে । তোমর! 
রক্ষা কর ভাই, নইলে সবাইকে মেরে ফেল্বে। 

শ্ত্বী। রক্ষা কর, রক্ষা, কর ঘাবায়া । | 



দ্বিতীয় দৃশ্ত ৷ [ ১৩] কপিগ্লের তেজ । 

মধু ভয় নাই, ভ্লিয় নাই মা। কেঁদো না, কেদে না। 
প্রজাগণ! তোমর! নরপিশাচকে বন্দী “ক'রে রাজার 

কাছে নিয়ে চল, তিনি বরং তোমাদের" পুরস্কৃত, 

কাব্বেন। 

অসমপ্ | বটে, ব্রাহ্মণ! আচ্ছা তোমাকে দেখ ছি। 

(প্রস্থান ) 
*মধু। ,প্রজাগণ ! তোমরা সকলে মিলে রাজার কাছে চল, 

এ অত্যাচার যাতে নিবারিত হুয়, আমি তার চেষ্টা 
ক'চ্ছি। 

সকলে । জয় হোক্ !১ আপনার জয় হোক্। 

মধু। আমি ন্যাক্ড়া-পরা বামুন, আমার আর জয়গান কণ্তে 
হবে না! এখন যাতে নিজের! বাঁচ, তার চেষ্টা 
ক'্বেব এস দেখি । কাল প্রভাতে রাজসভায় নিয়ে 

যাব। দেখ' সব কথা গুছিয়ে বল্তে প্লার্বেব তো ? 

সকলে। খুব খুব। 

( সকলের প্রস্থান ) 



কপিলের*তেজ। [ ১৪ এ প্রথম অন্ক') 

তৃতীয় দৃশ্য 1" 

* অযোধ্য।- রাজসভা। 

সগর, অরিষ্টনেমি, মন্ত্রী, বন্দী ও বন্দিনীগণ। 

( ধন্দী ও বন্দিনীগণের গীত ) 

হূর্যাবংশ-সিংহাসনে আঞ্জি শোভিত সগর নরপতি। 

দুর্জন-দমন, হুজন-পালন, জয় জয় জয় জয় ভূপতি। 

মেখলার মত বেড়িয়। ধরিত্রী, 

রাজিছে রাজা, তোমার কীর্তি, 

তব পুণা-হ্থরভি মিশিছে সমীরে, কন্ত,রী কর্প,র যেমতি ॥ 
পাপ তাপ ভীত তব প্রতাপে, * 

শত্র শক্ত! বিস্মৃত তব বীরদাপে, 

হৃবিশাল তব রাজো, তন্ত্র হুর্যোর নাহিক অস্তগতি। 

রাঙ্গা আমোদিত ধূপ ধূন। গন্ধে, 

বেদ সমুখিত্ সুমধুর ছন্দে, 

্রাঙ্মণ-সজ্জন-সেবাকারী, প্রজা-রগ্রন তুমি ছত্রপতি ॥1 

( বন্দী ও বন্দিনীগণের প্রস্থান ) 
সগর। অবিরত হৃদি জুলে চিন্তান্প অনলে ! 

বিষম সঙ্কট! 
একদিকে অসমঞ্জ আত্মজ আমার, 

অন্যদিকে প্রজাকুল সন্তানের মত,__ 
উভয়েই প্রি মোর কাছে। 

কারে রেখে. কারে বা ত্যজিব ! 

কি করিব, হে রাজষি, দেহ উপদেশ, 
কি-করিলে এ সৃন্তাপে পাইব নিস্তার ? 



তৃতীয় দৃশ্য । 

অরিষ্ট। 

৯৫ কপিলের তেজ । 

কহু খষিবরঞকোন্ কার্য অনুষ্ঠানে 

শাস্তি লাভ করে নরে ইহ পরকালে % ' 

মহারাজ ! ইহ পরকালে মোক্ষ লাভ 

একমাত্র হ্বখের নিদান। , 

ইহলোকে পুভ্র-পত্বী-পোষণ-নিরত, 
ধন-ধান্য-সমাকুল অনভিজ্ঞ লোকে, 

স্েহপাশ-নিবদ্ধ মানব 

সমর্থ নহেক কভু 

পরম পদ্বার্থ সেই মোক্ষ লভিবারে । 

সগর। সর্বব-শান্ত্র-ধিশারদ, 

অরিষ্ট। 

আসক্ত্ি-বিমুক্ত তৃমি সংসার মাঝারে, 
হে রাজষি! কহ মোরে-_ 
কেমনে মানব মুক্ত হয় স্মেহ-পাশ হ'তে £ 

বল, কিসে শাস্ত হয় তৃষাকুল মানবের য়ন ? 

অতীব স্থাদৃঢ়, রাজা, লেহের বন্ধন,__ 
জ্কান-অন্ত্র বিনা তার নাহি হয় ছেদ । 

জ্ঞান-বলে যবে নর বুঝিতে সক্ষম হয়, 

এ সংসারে কেহ কারো নয়- 

ব্যাকুল তখনই সরে জ্ঞান-অস্ত্রে 

মায়া-পাশ করিতে ছেদন । 

তাই ঝলে,মায়ার ছেদন নয়ু .. 
বনবাসাশ্রম-_সংসারে বিরাগ । 

রহি* সংসার মাঝারে, 



কপিণের তেজ। [ ১৬ ] গ্রথম অন্ক ৷. 

চেষ্টা কর নিল্লিপ্ত থাকিতে । ৷ 
দুগ্ধ যথা মিশায় সলিলে, 

সেই মত না, মিশিয়! সংসারের সনে, 

মাখনের প্রায় চাহ ভাসিতে তাহায়। 
«“ আমা ব্যতিরেকে পুভ্র পরিজন 

জীবন যাপন কেমনে করিবে,” 

এই চিন্তা এককালে কর পরিত্যাগ । 

স্বয়ং উৎপন্ন প্রাণী, স্বয়ং বন্ধিত, 

স্থখ দুঃখ ভোগী, 

স্বত্যুগ্রস্ত হ'য়ে থাকে নিজে । 

জন্মান্তরীণ করমের ফলে হয় জীব, 

পিতা মাত। সংগৃহীত, 

কিম্বা স্বোপাজ্জিত ধনে অধিকারী | 

পুর্বব জন্মে যে যেমন কর্ম্্ম করিয়াছে, 
তার তরে তদনুরূপ 

করেছেন নিন্দিষ্ট বিধাতা । 

অতএব, দেখিতেছ রাজা, 

মনুষ্য যখন মৃপি্ড সম, 

আপনার করম অধীন__ 

, তখন বুঝজেছ, নৃপ, 
কিরূপ নিক্ষল তাহাদের পোষণ-ভাবন! ? 

দেখিতেছ যবে স্বজন রক্ষণে তুমি 
হইলেও একান্ত চেষ্রিত, 



তৃতীয় দৃশ্য । [ ১৭ ] কপিশ্ঙলর তেজ। 

গ্লীসিবারেন্পারে সদা মৃত্যু তাহাদের ; 
যখন স্বজন-পোষণ তব শেষ না হইতে 

মৃত্যু-মুখে নিপতিত হ'তে পার তুমি ; 

তোমার স্বজনগণ হইলে গতাম্ু, 

সমর্থ নহেক যবে তুমি 

স্থথ ছুঃখ তাহাদের পরিজ্ঞাত হ'তে ; 

যখন, জীবিত তৃূমি থাক বা! না থাক, 

পরিজনে তব, আপনার কন্ধ-নিবন্ধন ফল 

হইবে ভুঞজিতে-_ 
তখন, বলবাঁন্ অদৃষ্ট ভাবিয়া 
আপনার হিতচিন্তা করহ রাজন্। 

কেহ কারো নয় এ সংসারে, 

জানিয়া বিশেষ, * 

মোক্ষলাভে কর, রাজা, শন্তর নিবেশ। 
ধষিবর ! হেন কার্য্য অনুষ্ঠানে 
মোক্ষলাভ হবে কি আমার ? 

অশান্তি-অনলে জ্বলিছে হৃদয়-_ 

পুনঃ তাহে শান্তিদেবী হবে কি আসীন! ? 
আর্ট । মোক্ষই জগতে, রাঁজ, 

একমাত্র পরম স্থখের মুল | 

যে জন সুমর্থ হয়,__ 

কাম, ক্রোধ, লোড, মোহ,“মদ, মাওসর্য্য, 
ক্ষুৎ-পিপ্াসাদি করিবারে জল” - 7 

সগর 



কপিলের তেজ । [ ৯৮ - প্রথম অন্ক। 

দ্যুত-ব্রোড়া, স্ত্রীসস্ভোগ, 
স্থরাপান, মৃগয়া বিষয়ে, 

মোহবশে যেই জন আসক্ত না হয়; 

“অল্প মাত্রে ঠা্গিতুষ্ট যেবা ; 
প্রাসাদে, কুটিরে-_পধ্যস্কে, ভূতলে,__ 

উৎকৃষ্ট অন্নে, অথবা কদনে, 

প্টবন্ত্রে কিম্বা তৃণ-নিম্মিত বসনে, 
_ ৰন্ছলে, কশ্বলে, চন্মে সত্ান বার-_ 

। সুখ ছুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, 

অনুরাগ, বিরাগ, ভয়, উদ্বেগে যাহার 
সমভাবে স্থির রহে প্রাণ, 

ইহলোকে অনর্থের হেতু অর্থ অনিত্য ভাবিরা, 

নিত্যবস্ত্র অন্বেষণে, একাগ্র অন্তরে 

হ'তে পারে প্রবৃত্ত যে জন, 

সেই পারে মুক্তিলাভ করিতে যথার্থ 
সগর। খধিবর ! ইহলোকে পুজ্র পরিজন, 

আত্মীয়ের অত্যাচার দেখি' 

মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি না জনমে কাহার ? 

অরিষ্ট। যদি মোক্ষলাতে স্থিরবুদ্ধি হ'য়ে থাক তুমি 
' তবে মম বাক্য অন্ধুসারে 

মুক্ত ব্যক্তি সম রহ সংসার ভিতরে । 
€ মধুভাণ্ড ও প্রজাগণের প্রবেশ |) 

সকলে। জয় হোব্ !. মহারাজের জয় হোক! . আমর! বিপন্ন 



তৃতীয় দৃষ্ত। [ ১৯ ] কপিন্দের তেজ । 

হয়ে আপনণীর কাছে এসেছি; আমাদের রক্ষা 
করুন।' 

সগর। বল তোমাদের কিসের বিপদ? 
প্রজাগণ | তুই বল্ না, তুই বল্না। * 

সগর। বল, নির্ভয়ে বল। শঙ্কা কিসের? আমি তোমাদের 

রাজ, আমার কাছে ভয় কিসের ? বল। ূ্ 

" মধু ।*আজ্ে মহারাজ ! ওরা রাজসভার কাগুকারখান! দেখে 

হক্চকিয়ে গেছে । কি গো, বল না; এই যে সব 

এতক্ষণ লাফালাফি কচ্ছিলে ! রর 
সগর | কে, সখ৷ নাঁকি ? তা তুমিই না হয় বল না, তুমিও 

তো৷ দেখছি এর মধ্যে আছ। 
মধু । আজ্ঞে, এর মধ্যে আমি একা! কেন, এই মন্ত্রিমশাই, 

রাজি, স্বয়ং মহারাজ পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছেন । 

সগর | না, না, তা? বলি নি,__তুমি তো এই প্রজাদের সঙ্গেই 

এসেছ । 
মধু । ওঃ তাই বলুন । বামুনে বুদ্ধি কি না-_বভড সৃক্ষম । 

সগর। হ্যা, তা” জানি । তা” যা; জান শীগগীর শীগগীর ব'লে 

ফেল না। 

মধু । তবে,সশুনুন। কি'গো, আমি কুল্লে চল্বে? 

সকলে। খুব! খুব! আপনিই আমাদের হর্তা, কতা, 

বিধাতা |. 
মধু। চুপ চুপ, বাইরে গ্লিয়ে-.-বাইরে গিয়ে নইলে'মহারাজ 

মনে করেন ঘুস্ নিয়েছি ।* : 



কপিলের 'তেজ । [ ২* | প্রথম অন্ক। 

সকলে । আচ্ছা, আচ্ছা, তবে আর দেরী কাকে না, তবে 

.আর দেরী কর্বেবন না। 

মধু । তবে শুনুন মহারাজ---আপনার পুজ্রের অত্যাচার তো 

'এীরা আর হা ক'্তে পাচ্ছেন না। কারুর ছেলে 

কেড়ে জলে ফেলে দিচ্ছে, কারুর বুকে সেঁ'কুল কাটা 

বিশধিয়ে তার সুন্দরী স্ট্রীটিকে নিয়ে পালাচ্ছে, এইরূপ 

নানান রকম অত্যাচার। আমার সার্মনেই এই 
জ্দর লোঁকটির একটি ছেলেকে সরঘূতে ফেলে 

দিলে! যদিচি এখনও যা” .আছে, সবাই মিলে 
এক সঙ্গে চেঁচালে কাণে তালা ধরিয়ে দিতে 
পারে। তবু হাজার হোক বংশ তো বটে-_বংশ 

তো বটে! 

সগর। তাইতে কি করি 'উপায় ! 

কতবার অসমঞ্রে ঝলেছি বুঝায়ে, : 
মিনতি ক'রেছি কত, 

কিন্তু হয় নাই তাহে কোন ফলোদয় । 

দিন দিন তা*র অত্যাচার-ত্োত 

বাড়িছে প্রবল । 

আর না কৰিব ক্ষমা ! 

পুজ্-স্সেহ সদয় হইতে 
আজি করিলাম দুর । 
পাষাণ সমান দৃঢ়*কন্িব হৃদয়, 
ভার্বিব_-' : ৭ 



"তৃতীয় দৃশ্ত। [ ২৯ এ] কপিলের তেজ 

অলমঞ্জ বলিঞ'কেহু ছিল ন! আমার । 

কারো ধুক্তি, কারে! তর্ক শুনিব না আর। 

প্রহরি! যাও--- 

কোথা আছে অসমগ্জ আনহ ডাকিয়া । 

প্রজার সমক্ষে, 
এই দণ্ডে তারে আমি করিব বর্জন । 

( প্রহরীর প্রস্থান ।) 
কিন্তু, নীতিজ্ঞ আপনি নৃপ, 
আপনারে নীতি কি শিখাব। 

জানেন সকলি ৃ 
জ্যেষ্ঠ পুক্র-__পিগুস্থল তৰ 
কেমনে করিবে, রাজা, তাহারে বর্জন € 

সগর। মরণের পরে এক গ্রাস পিগুের কারণে--- 

এতগুলো! প্রজ্জার রোদন, 

শুনিয়! শ্রবণে,। * 

মহা অত্যাচারী পুজ্তে রাগিব যতনে ? 

মন্ত্রিবর ! 
জ্যেষ্ঠ পুত্র হস্তে পিগু না পাইলে, 
তৃপ্ত যদি নাহি হয় প্রেতাত্মা আমার, 

অসন্তষ্ট হয় পিতুলোকর্৮. 
হোক্-_ক্ষুতি নাহি তায়-- 
প্রজা মোর থাকুক্ত্হখেতে ॥£. 

আর ভাব,কি সচিব, 
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কুলাঙ্গার জ্যেষ্ঠ পু যদি করে 'পিগুদান, 
তুষ্ট হ'য়ে সেই পিণু 
পিতুলোকে করে কি গ্রহণ ? 

আমি রাজ]--. 

পুক্র পতী পরিবার নাহিক আমার, 
প্রঙ্তা মোর সবে। 

শান্তি-দণ্ড ক'রেছি ধারণ--- 

দুর্জজন যে 'জন, তারে করিব দমন, 

শান্তি দান করিব সজনে 
পক্ষপাত ভেদাভেদ নাহিক তাহায়। 

অরিষ্ট। সাধু! সাধু নরনাথ ! 
ভূবন ভরুক্ রাজা, কীণ্তিতে তোমার । 

( প্রহরীর প্রবেশ । ) 

সগর। কই,কি সংবাদ ? অসমগ্তী কোথা” ? 

গ্রহরী। তিনি কুগ্জবনে বায়ুসেবন রু'চ্ছেন আমি তীর কাছে 

আপনার আজ্ঞা নিবেদন কাল্লেম্; তিনি বল্লেন আমি 
এখন যাৰ ন|। 

সগর | দেখ সবে পুঞ্রের ব্যাভার ! 

না, আর নয়, 

“রাজ্য হ'তে বিতাড়িত না করি? তাহারে, 

জলম্পর্শ করিব না আজি । . 

যাও প্রজাগণ, 

নিচ স্তরে: সবে আপন আবাসে। . 
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এক দণ্ড গ্রে, কেহ আর 

অসমঞ্তে অযোধ্যায় পাবেন! দেখিতে ।* 

| " (সকলের প্রস্থান । ) 

চতুর্থ দৃশ্য। 

রাজান্তঃপুর। 

স্বমৃতি ও অসমঞ্জ | 

স্থমতি | জ্যেষ্ঠ পুক্র, বংশের দুলাল তৃমি, 
কোথা” যৌবরাজ্যে অভিষিন্তু 
করিবে তোমায় নৃপ, * 

জননী তোমার ব্রাহ্মণ সঙ্জনে কোথা” 
ধন রত্ব আনন্দে ধিলাবে, 

আবাল বনিত৷ বৃদ্ধ 

উর্থকরে করিবে আশীষ, 
হবে প্রিয় সবাকটুর, 

তা না সকলেই তব নামে কয়ে মার মার । 

এই কি £র ভাল যাছুমণি ? 

তব আচরণে ক্ষুব্ধ মহারাজ, 

ক্ষুধা অতিশয় জননী 'রে তোর! 
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ভপনঞ্জ | 

পুজ্ তুই, জানিস্ কি বাছা,__ *« 
কত ভালবাসে তোরে জনক জননী ?. 

প্রাণপাত করিবারে পারে 

তোর মঙ্গলের তরে। 

হেন পিতা-মাতা প্রাণে 

ব্যথ! দেওয়। উচিত কি.তব ? 

কেবা পিত। মাতা, পুজ্জ কেবা কার ? 

কম্মবশে আসিয়াছি ভবে, 
চলে যাব কন্মশেষ হ'লে । 

মহে এক জন্ম মোর-_ 

কত জন্ম, কত যুগযুগাস্তর 

গিয়াছে কাটিয়া-_ 
পুনঃ কত যাইবে কাটিয়া ; 
কত জনে বলিয়াছি জনক জননী,__ 
বলিব বা আরও কত জনে ; 

পুজ্জ ভেবে মায়ার বন্ধনে . 
ষেইমত তোমরা আমায় বাঁধিতে চাহিছ, 

এইমত কত জনে পূর্বের বেঁধেছিল,-_ . 

ভবিষ্যতে বাধিবে বা কত।, 

কিন্তু চিরদিন কেহ রাখিতে নারিবে। 

এইরূপ নিত্য কত, দেখিতেছ, মাতা, 

বক্ষের শোণিত দিয়ে যে পুত্রে জননী 
ক্ষধা তৃষা ভেয়াগিযা করিছে পালন; 
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আপ্রভাত সন্্র্যাবধি 

ললাটের*স্বেদবারি ঝরায়ে চরণে, 

যে পু্রের স্বচ্ছন্দ বিধান হেতু * 

আকুল পরাণে ধনার্ডজন করিছে জনক ১--- 

যেন নন্দন হইলে স্থখী | 

চতুর্ববর্গ ফললাভ হইকে তাহার-_ 

সেই পুভ্জ একদিন কাটাইয়া মমতার ফাস, 
স্নেহের "বন্ধন সব করিয়৷ ছেদন, 

ঘুমাল এমন- জননী জনক তার, 

সারাটা জীবন কাদিয়। কাদিয়া 
সে ঘুম টুটিতে তার পারিল না আর ! 
বুথা শোকে মগ্ন হ'য়ে 

শুধু, নিজেদের ইহকাল 

পরকাল করিল বিনাশ । 

(তবে, জেনে শুনে» সাধ ক'রে 

কেন মাতা, বদ্ধ হও “মায়ার ধন্ধনে ? 

মায়া যত বাড়িবে প্রবল 

'ইহজগতের দুঃখ তত বাড়িবে জননি ! 

স্থমতি | হইতে রমণী যদ্দি”-* 

কি যে উপাদানে গঠিত হৃদম তার 
বুঝিতে যদ্যপি-_- 

বুঝিতাম, মায়াত্যাগ করিতে, কেমনে ? * 

_ কত যোগী, খবি, ' 
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অসমগ্ত। 

বনে বসি', আজীবন তপস্ঠা করিয়া, 

তবু' মায়া ছেদিতে না পারে 
দারুণ সংসারী মোরা, 

গুকমনে করিব বল সে মায় ছেদন ? 

শোন্ কথা, জনক জননী প্রাণে 

আর বস, দিস্নারে 'ব্যথা | : 

জানিস্ তো পিতারে তৰ ? 

বুদ্ধ হ'লে থাকে না ক' জ্ঞান। 

ভয় হয় পাছে তোরে করে ব! বর্জন । 

হেন দিন হবে কি আমার ! 
সেই মতি হবে কি পিতার ! 

মুক্ত হব এ ভীষণ নাগপাশ হ'তে ! 
রাজপুভ্র-মোহ ঘুচে যাবে হৃদয় হইতে, 

রাজবেশ অলঙ্কার করি উন্মোচন, 

হাসিতে হাসিতে পরি 

জটা, চীর, বাকল বসন; 

হাসিতে হাসিতে বনে করিব প্রয়াণ। 

আর কতদ্দিন__ভগবান্। কতদিন আর--- 

কতদিনে আর ব্রহ্ষানন্দে পুরিবে হৃদয়, 
ত কেটে যাবে ভ্রম-অন্ধকার, 

স্সিপ্ধ জ্যোতি. ফুটিবে অন্তরে । 

] (প্রস্থান। ) 
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স্থমতি। কি যে বলে? বুঝিতে না! পারি ! 
নহে তো এ অজ্ঞানের, 
উচ্ছজ্খল যুবকের কথা। ছর্তরে ছত্রে- 

( কেশিনীর প্রবেশ 1) 

'কেশিনী | অসমগ্জ ছিল না হেথায় ? 

স্থমতি। হ্যা দিদি, এইমাত্র বাইল চলিয়া । 

এতক্ষণ তারে যতনে বুঝা"তেছিনু। 

কিন্তু সে, দিদি, কি যে কথা কয়; 
এক বর্ণ বুঝিতে পারিনা তার । 

তবে এটা বুঝিয়াছি__সেই কথা 
সামান্য মানবে কড়ু পারে না কহিতে 
দিদি, নহে কুলাঙ্গার পুজ্র তব, 

ইক্ষণাকু কুলের মান রাখিবে নিশ্চয়, 

শিববাক্য মিথ্যা নাহি হবে। 

কেশিনী। দেববাক্য বড়ই ল্লটিল-_ 
দেবলীল! অতীব রহস্যময় । 
কি যে আছে তার মনে, বোন্, 
তিনিই জানেন তাহা । 

শুনেছ স্থুমতি, আজি পুনঃ প্রজাগণ, 
নন্দন বিপক্ষে মোর ৃ্ 

জানাইর্তে অভিযোগ, 

এসেছিল মহারাজ-পাশে 
"মতি । কিব! অভিযোগ ? 
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কেশিনী। সেই একই পুরাতন কথ! । 

মতি । 

কারো পুক্ত্রে সরূতে ক'রেছে নিক্ষেপ, 

কারে! সুন্দরী যুবতী ভাষ্য হরণ করেছে বলে-_ 

মিথ্যা কথ! দিদি ! 
অসমঞ্জের শুনিয়াছি কথা, 

_ দেখেছি মুরতি যুহর্তেক আগে। 

কেশিনী। 

তি 
কেশিনী। 

স্থমতি। 

নরহত্যাকারী, পাষগ্ডের 

সৌম্য মুর্তি হয় না তেমন ! 
কথ শুনে তার প্রাণ গলে গেল ! 

হত্যাকারী, লম্পটের! 

সেই কথা পারে কি কহিতে ? 

প্রজাগণ মিথ্যা কেন কহিবে স্ুমতি ! 

যাই হোক্--সত্য হোক্, মিথ্যা হোক, 

প্রজার সমক্ষে, 

সভামাঝে মহারাজ ক'রেছে প্রতিজ্ঞা--- 

অসমঞ্জে ন। করি? বর্জন 

জলম্পর্শ করিবে না আজি । 

এ বারতা কোথায় শুনিলে, দিদি ? 

সভা-সংলগ্ন অলিন্দের গবাঁক্ষ হইতে 

স্বরণে শুনেছি আমি 
তবু স্থির ভাবে, এখনও 
দাড়ায়ে রয়েছ হেথা ? 

: নাহি জ্গানি কেমন জননী তুমি, 
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কেমন পরাধ'তব !. 

'কেশিনী। বল্ বো, কি করিব তবে ? 
পতি মোর ক'রেছে প্রতিজ্ঞা, 

পত্বী হ'য়ে কেমনে লঙ্বিৰ বল?, 

বিধিলিপি অবশ্য পূরিবে। 

ক্ষুদ্র নারী আমি,_ 
কি করিব বাদী হয়ে তায়! 

স্বমতি | না, তব সনে বাক্যালাপে নাহি ফলোদফু। 

দেখি, অসমগ্জ কোথায় গেল, 

রাখিগে লুকায়ে তারে, 

নৃপতির কোপ-দৃষ্টি হ'তে । 
( প্রস্থান। ) 

( সগরের প্রবেশ । ) 
সগর। কই, কই, কোথা অসমগ্র ? 

বল রাঁজ্ি, 

কোথায় নন্দনে তব রেখেছ লুকায়ে ? 

'কেশিনী। লুকাইয়ে রাখিব তনয়ে ! 
হেন পুজ্্রন্সেহ, রাজা, রাখিনি হৃদয়ে। 

আরু পতি তুমি মোর-_ 
বর্জন করিবে তারে 

ভামাঝেে করেছ প্রতিজ্ঞা: ' 
আমি, পত়ী হ"য়ে,বাধা, দিৰ 

প্রতিজ্ঞা, পালনে তব ! 
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হেন হীনকুলে রাজা, 

করি নাই জনম গ্রহণ । 
সগর। কোথায় নন্দন তব জান ন1কি তবে? 

_. স্খনিলাম প্রহরীর মুখে 
কুপ্তবনে সেবিছে বাতাস; 

যাইয়৷ তথায় দেখিলাম 

কেহ কোথ! নাই। 

কেশিনী | আমিও জনি ন। প্রভু 

তবে, কিছু পূর্বে ছি ক 
বাক্যালাপে মগ্ন ছিল স্থমতির সনে; 

আমি তা'রে তিন দিন 'দেখিনি নয়নে__ 

দেখিবার তরে তাই হেথ! এসেছিন্ু আমি; 

কিন্তু, শুনিলাম স্মৃতির মুখে, 
এখনি সে যাইল চলিয়! ৷ 

সগর | বটে! তবে স্ুমতি নিশ্চয় ত্বা'রে 

রেখেছে লুকায়ে । 

দেখি, কোপদৃষ্টি হ'তে মম 
কে রাখে তাহরে। ( প্রস্থান । ) 

,কেশিনী । মহাদেব ! বল দাও হৃদে” 

বড়ই কঠোর কার্যে 

অগ্রসর হইয়াছি আজি । 

' দেখ' দেব, বন্ধ হয়ে পু্্র-সুমতায় 

' কর্তর-ব্খথলিত যেন না হই শঙ্কর! . (প্রস্থান ।) 



* পঞ্চম দৃষ্ত। 

. অসমঞ্জ। 

[ ৩১ ] কপিলের তেজ । 

পঞ্চম দৃশ্য | 

কুঞ্জবন। 

অসমঞ্জ | 

সৃষ্টির কি কৌশল স্থুন্দর ! 

সকলি নশ্বর _- 

তবু সত্য বলি' ভ্রম নিরন্তর ! 
চিরস্থায়ী এ সংসারে নহেক তো কিছু; 
জানি, তবু স্বনে হ'লে ব্যথ| লাগে প্রাণে। 

হাসা'য়ে গগন, হাসা'য়ে ধরণী, 

হাসি? হাসি' দিনমণি 
ওই যে ফুটেছে সুনীল গগনে, 

নিকুঞ্জ কাননে, ফলে ফুলে, তরু লতিকায়, 

হাসির হিল্লোল ওই বহিয়! যে যায়,__ 
মুগ্ধ হ,য়ে দেখিতেছি বিস্মিত নয়নে, 
কত্তক্ষণ, কতক্ষণ রহিবে ও হাসি! 

ক্ষণমাত্রে অন্ধকারে ঢাকিবে গুগন, 

লুকাইবে হাসি, লুকাবে তপন, 

অপাপ্লারে ডুবিয়া যাবে নিকুপ্জ কা্দন 

জানি সব--সে দৃশ্য স্মরিতে তবু, 

ণে বেদনা জাগে। 
ধন, জন, প্রাণ-ঝ্ঞিয় পরিজন, 

আপনি, আপন জীবন, * 



“কপিলের তেজ । [৩২ ] প্রথম অঙ্ক 

অসত্য সকলি-_ 

কিন্তু কিবা সত্য আবরণে ঘেরা ! 

; মিথ্যা বলি” কে করে বিশ্বাস ! 
' নহে সামান্য শকতি ! 

কে তুমি হে শক্তিমান্__কে তুমি মহান্ 
মিথ্যা এই মায়া-জাল হ'তে মুক্ত কর মোরে। 
হীন আমি,__ 

চরণে তোমার মোরে করিয়া বিলীন 

নিত্য যাহা, সনাতন, নহেক নশ্বর যাহা__ 

সেই সত্যালোক দেখাও আমারে প্রভূ ! 

( লতাগুল্মাদর মধ্যে উপবেশন কারয়া গীত ) 
কে তুমি শক্তিমান্! 

ৃ্থ কি অদৃষ্থা, সাকার কি নিরাকার, কে তুমি মহান্! 
ফেমন যে তুমি কতু দেখিনা, 

ধু শকতির তব পরিচন্থ পাই, 

ক্ষিতি, অপ তেজ, বোম মরু." লইয়। প্রপঞ্চ এ পঞ্চ ভূত, 

কি খেল! খেলিছ__ভাবিতে হারাই জ্ঞান। 

এ নখর বিথ কি শকতি-বলে, 

সতা, বাস্তব বুধাও সকলে, 

জ্ঞান দিয়া পুনঃ বল 1ক কৌশলে, রাখ সবে মুহামান। 

সভা কি আছে দেখাও আমারে, 

শিখাইয়ে দাও চিনিতে তোমারে, 

লহ্.লহ ,মারে মিশায়ে তোমাতে, 

আমিত্ব-মত্ততা মম হোক অবসান্ | 

বৃ গ্বাভিতে গাহিতে তন্ময় হুইয়! র্তর-মৃক্তিব হওন ও দুরে 

স্বমতির প্রবেশ । ) 



পঞ্চম ফৃশ্ত | [ ৩৩ ] কপিলের তে । 

হ্বমতি। কই, কোঞ্ট্রয় অসমঞ্জ ! 

পাতি শাতি খুঁজিলাম সব, 

কোথাও না দেখা পেন্ু- তার ; 

অসমগ্তী ! অসমগ্ভী ! 

নাহিক 'উত্তর কোন-__ 

এখানেও আসে নাইণ্তবে। 

ওকি ! ওকি! 

প্রস্তর*মুরতি সম বন-অস্তরালে 

ওই যে কে রয়েছে বসিয়৷ ! 

ওই যে, ওই যে, অসমপ্জ, বস মোর ! 

হেখায় লুকায়ে আছ? 
আর আমি ত্রিভুবন মরিতেছি খুজে । 

অসমপ্জী ! অসমঞ্জ ! 

একি, নিষ্পন্দ শরার-_ 

পাষাণ-মুরতি সমু অচল অটল! 

একি, কি হ'ল বাঞ্ছার ! 

অসমঞ্জ ! অসমগ্জ ! 
কি হেতু নীরব বস, 

কেন আখি নিমীলিত ? 

চেয়ে দেখ, টাদ্মমুখে কথা কও বাপ্। 
মহারাজ খনি আসিবে 

তৌমা”।করিতে বর্জন । 

ও? বস, লুকাইয়ে রাখিগ্ে তোমারে 
৩ 



কপিলের (তেজ । [৩৪ ] প্রথম অক্ষ. 

(দুরে সগরের প্রবেশ ও ইতজ্ততেঃ দৃি ।৭ 
সগর | ওই'যে, স্মার কোথা যাবে ! 

স্থমতি রয়েছে হোথা-_ 

ওইখানে হতভাগ্য আছে হ্নিশ্চয় । 

দু হও মন,_-নয়ন, 

মিনতি তোমারে, ' 

অগ্রসর হইও না 

সগরের প্রতিভা ভাঙ্গিতে । 

মন্য ! ব্যথা পাও বদি, রাখিও অন্তরে, 

যেন লেশ মাত্র স্বাণ তার * 

কেহ না জানিতে পারে । 
দিনকর, বংশের আকর, 

তব তেজে হ'য়ে গরীয়ান্ 
করিয়াছি প্রতিজ্ঞ। [ভীষণ, 

দেখ' দেব, মুক্ত যেন হই তাহ। হ'তে ॥ 

হরিশ্চন্দ্র মহারাজ ! 

যে শক্তির বলে, সত্যরক্ষা তরে, 

ক'রেছিলে স্ট্রা-পুজ্ বিক্রয়) 

২শধর আমি হে তোমার-_- 

সেই শকতির এক কণা 

দাও হে আমারে আজি, 
মুক্ত হই সত্যপাশ হ'তে ।. 

' স্বমতি | সর্বনাশ !, মহারাজ 



'পক্তম দৃত্ত। [ ৩৫ এ] কপিন্লের তেজ । 

অসমঞ্জ ! সমগ্র! 
সগরু । স্মৃতি ৮ 

মাতার অধিক স্সেহ দেখি যে তোমার ! 

স্থমৃতি । অসমঞ্রে গর্ভে ধরি নাই কলে, পু 

বলিছছ এমন ? গর্ভে ধরি নাই বটে, 

কিন্তু যে রাজা, এতটুকু হ'তে 
*বক্ষের শোণিত দিয়ে 

অসমঞ্রে ক'রেছি পালন । 

বেশ, মহত্ব তোমার । ছাড় এবে, 

কুলাঙ্গারে রাঁজ্য হ'তে করি বিভাড়িত। 

একি, যোগে মগ্ন নন্দন আমার ! 

নরহত্যাকারী, পাষগু, লম্পট ! 
কৌশলও শিখেছ বিস্তর ' 
ভণ্ড, ভাবিয়াছ মনে, 

এই রূপ ধ্যানেতেনিমগ্র রহি” 

বক-তপস্বীর ভাবে ভূলাবে আমায় ! 
কিম্বা এ কৌশল তোমার, স্থুমতি ? 
যারই হোক্, বৃথা এ প্রয়াস ! 

প্রজাগণে দিয়াছিস্ ব্যথা 

না করি” বর্জন তোরে 

জলম্পর্শ করিব না আজি । ' 
ওঠ কুলাঙ্গার, 
দূর হ' রে এই দণ্ডে সাম্রাজা' হইতে। 

সগর 



কপিলের, তেজ । [ ৩৬ ] প্রথম অঙ্ক 

স্মৃতি । মহারাজ ! পুত্র-- 

__ সগর। পুঞ্র! কে পুভ্র আমার ! 

৬ না, না, কেহ নাই মোর । 
* কর্তব্যের কাছে পুক্্র পরিবার কিবা ! 

আমি রাজা-_ 

প্রসার পালন কর্তব্য আমার ; 

সে কর্তব্যের তরে 

ভীষণ পাতক যদি হয় করিবারে-_ 
হাসিমুখে তাহাও করিব ;- 

_ এতটুকু কু! কভু আনিব না মনে । 
অসমঞ্জী ! | | 

এই দণ্ডে দুর হ' রে সাআ্মজ্য হইতে । 
( সবলে অসমঞ্জের হস্তাকর্ষণ ও তাহার ধ্যান ভঙ্গ হওন | ) 

অসমঞ্জ। এ ! এযা ! কোথায় মিশাল 

সেই সঙ্গীত লহরী ! জ্যোতিম্দয় তেজ ! 

কোথায়--কোথায় লুফাল সব! 
সগর। ভগ্তামিতে ভূলাবি আমায় ? 

দুর হ' দুর হ রে কুলাঙ্গার, 

এই দণ্ডে সাম্রাজ্য হইতে । 

, কেহ যদি রাজ্যমাঝে দেখে পুনরায়, 
শিরশ্ছেদ হইবে রে তোর ! 

অসমগ্ু। এতদিনে পুরিল কামনা মোর । 
মহারাজ 4 . 



পঞ্চম দৃষ্ট) । [ *৩গ ]. কপিলের সতেজ ॥ 

সত্রী। 

অসমগ্ু। 

সংসারের চেখে তুমি জনক আমার, 

তুমি মোব্র পালিকা জননী,__- 
লহ দৌহে নমস্কার মোর; 

চলিলাম আমি, 

অযোধ্যায় আর পুনঃ কেহ না দোখবে মোরে। 

( অসমপ্রের সর প্রবেশ ।) 

কোথা যাও, অধিনীরে ফেলি, প্রাণনাথ ! 
দাসী অমি, সাথে লও আমারে তোমার, প্রভু! 

যাইতেছি শৃঙ্খল কাটায়ে ও 

পুনঃ পরিয়ে, আসিয়াছ শৃঙ্খল পরাতে পায় ! 
কার দাসী তুমি ? কারে প্রভু বল? 

সকলেই দাস দাসী সংসার মাঝারে । 

প্রভূ শুধু একজন-_- 

শক্তিমান ভগবান্ যিনি ; 

কর তার সেবা । 

এ সংসারে সকলি অনিত্য 
একমাত্র সনাতন, নিত্যবস্ত্র তিনি । 

কারমনোপ্রাণ ঢেলে দাও চরণে তাহার । 

কতবার এ কথা তু! বলেছি তোমায়, 

আপন বিস্যৃত তুমি কেন হও, পরিয়ে ? 

[॥ ভূমি মোর প্রভু, আমি দাসী তব ।* 
সি এ*জানিয়াছি সা - 

পতি ভিন্ন অন্য প্রভু 



.কপিলের তেজ । [ ৩৮ ] প্রথম অঙ্ক । 

রমণীর নাহিক দ্বিতীয় আর । 

সগর 

ত্রী। 

তুমি আর ভগবান্ 
ওাড়াইয়। পাশাপাশি থাক যদি বি 

অগ্রে আমি পুজিব চরণ তব, 

ভগবানে পুঁজ! দিব পরে। 

সাথে লও প্রভূ ! 

আমারে ন! লইলে সঙ্গেতে, 

কাধ্য-সিদ্ধি হবে না তোমার । 

রাজার নন্দিনী তুমি, রাজ-পুক্র-বধূ । 

'কুলাঙ্গার সনে কোথা যাইবে জবুনি ! 

অন্তঃপুর-নারী তুমি, 'রহ অন্তঃপুরে । 

কি করিবে মা, অদৃষ্ট তোমার ! 
তাই, হেন পতি করিয়াছ লাভ | 

ভগবানে জানাও বেদনা, 
ভাব মনে পতিহীনা তুমি, 
পতি তব গিয়াছে মরিয়!। 

মহারাজ, আপনি রমণী হ'লে এ কথা কখনও ব'ল্তে 

পার্ভেন না। ধাম্রিক স্বামীর সঙ্গে যে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে, 

যে ক্রিয়ানুষ্ঠানে রমণীর বিবাহ হয়, অধার্ট্মিক স্বামীর 
সঙ্গেও সেই মন্ত্রো্টারণ ক'রে, সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে, 
সেইরূপ অগ্নিপাক্ষী ক'রে কি রমণীর বিবাহ হয় না %- 
মহারাজ, পতি ভীষণ পাতকী হ'লেও গনী নিকট 
দেবতার মত পৃজনীয়। 



পঞ্চমন্দৃত্ | [ ৩৯ ] কপিলের "তেজ । 

কিন্ত আম স্বামী তো অধার্ম্িক নন্ )_-মহারাজ ! 

আপনি *আমার স্বামীকে চিন্তে পাল্লেন না! 

অসমগ্র'। ওকি! ও আবার কিবা বলিতেছু তুমি ? 
যদি দেবসম পূজনীয় 

ভাব তুমি পতিরে তোমার, 

তবে, করিতেছি আহ্্! বাহা করহ পালন । 

আছে তব কুম্ত্রম-কে'মল সুকুমার শিশু, 

করহ প্লালন তারে, 
নৃপতির স্সেহ-ন্শীতল ছায়ায় রহিয়! | 
যাইতেছি ম$য়ার বন্ধন কাটি”, 

মায়া-ডোরে আর মোল্র বাধিও ম্/ পরিয়ে ! 

( ধীরে ধীরে কেশিনীর প্রবেশ 1) 

আসিয়াছ মাতা ? 

এতক্ষণ গুতীল্ষায় আছিনু' তোমার । 

লহ মাতা প্রণাম আমার-_ 
রাজ্য ত্যজি', যাইতেছি পিতার আদেশে । 

_. স্ত্রী। মা, মা, কি হোল আমার মা ! 
'কেশিনী। কাদিও না বাছা, ডাক ভগবানে-_- 

রণে, বনে, ছুর্গ মে কান্তারে__ 
স্বামীরে তোমার, বাছারে আমাল্প 

রক্ষিবেন তিনি | 

“ন্লক্্ঞ্জ,,করিলে এমন কাজ, 

প্রতিকার নাহিক* বাহার;_7 



£কখিলের তেজ। [ ৪* ] প্রথম "অঙ্ক ৷ 

যাও বস, কি আর বলিব তোম!! 

বেঁচে, থাক-_যেথ! থাক টির |. 
অসমপ্র |, মহারাজ ! , 

ধতদিন চন্ত্র সূর্ধ্য উদ্দিবে আকাশে, 

তব যশ গাইবে সংসার । 

আত্মত্যাগ ক'রেছ মহৎ, 

প্রজার কারণে, আপন নন্দনে ক'রেছ বর্জন । 

কিন্ত, পুভ্রনাশ ক'রেছি যাদের সরযু-সলিলে, 
হরিয়৷ সবালে রূপবতী ভাধ্যা যাহাদের 

স্দয়ে দিয়েছি ব্যথা, 

বর্জনে আমার---সে ব্যথা না ঘুচিবে তাদের । 

কিন্কু পিতা, 

কারো হৃদয়ের ক্ষোভ রাখিব না আমি । 

যোগ দৃষ্টি দিতেছি 'সবায়__ 
দেখ সবে কুপ্তীবনে, 

মহানন্দে খেলিতেছে তার] । 

কাহারেও মারিনি জীবনে, 

বলাতকার করি নাই কোন রমণীরে,_ 

জননী আমার সবে । . 

তবে, চলিলাম আমি, মহারাজ! 

যাঁর যেব! শিশু নারী অর্পিও তাহায়। 

/ অসমঞ্জের প্রস্থান । ) 



পঞ্চম দৃষ্ট। [ ৪১ ]' কপিজের তেজ।: 

সগর" বস! বতসআমার ! 
না বুঝিয়া! নিজপায়ে মেরেছি কুঠার। 
সত্যই তোমারে বস, পারিনি চিনিতে ! 

কই, কই, কোথ! গেল নন্দন আমার ! 

অসমঞ্জ ! অসমঞ্জ ! 

ভন্ম মাঝে ছিল বহি,হীরক অঙ্গারে-_ 

... হীন আমি--কেমনে বুঝিব বাপ. । 
স্থমতি। 'মহারাজু, চিরকাল বলেছি তো আমি, 

অসমগ্ নহেক সামান্য | 

শিববরে জন্মেছে কুমার 

সূর্য্যবংশ পবিত্র করিতেন 

সগর। ওহো ! না বুঝে কি কাধ্য করিলাম ! 

( মুচ্ছিত হইবার উপক্রম ও স্ুমতি ও কেশিনী কর্তৃক ধৃত হওন 1) 
কেশিনী। শান্ত হোন্ মহারাজ, 

আপনি অধীর হ'লে 

স্থির রব আমর! 'কৈমনে ? 



"কপিলের €তজ | [ ৪২ ] দ্বিতীয় অন্ক। 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 
শী টিপিপি 

প্রথম দৃশ্য | 

প্রাসাদ-কক্ষ । 

সগর* অরিষ্টনেমি. বশিষ্ঠ ও মন্ত্রী । 

বশিষ্ঠ । "মহারাজ ! ভবিতব্য যা”, হয়েছে, তার জন্য অনর্থক 
ক্লেশ ক'রে কেন হৃদয়ের শাস্তি ন্ট কচ্ছেন? 
আপনার ও আপনার পূর্ববপুরুষের স্কৃতির বলে 

অসমঞ্জের মত পুজ্র পেয়েছেন; আপনার পুজ্ত 
মহাযোগী, একি' কম সৌভাগ্যের কথা ! না, মহারাজ, 
আর খেদ কার্বেবেন না । যার প্রতিকার নাই, তার 

জন্য ভুঃখ ক'রে ল্ুভ কি! দেখুন, পুভ্রশোকে 

মুহামান্ হ'য়ে, আপনি কিরূপ হিতাহিত জ্ঞ্তানশুন্য 
হ'য়েছেন! যজ্ঞাদিতে আর আপনার স্পৃহা নাই, 
শান্্রালাচনায় আপনি বীতরাগ, সকল কার্য্েই যেন 
আপনি উদাঙ্গীন। কেন, যার জন্য এই সব ক'চ্ছেন' 

তিনি আঙ্গনার , কাধ্য ক'রে ঘ্চ্ছেন; আপনি কেনু, 
তবে হেলায় আপনার ইহকাল স্পবর্কাল নষ্ট 
কঃচ্ছেনি ' 

৫ 



প্রথম টু । [ ৪৩ ] কপিজ্লর 'তেজ। 

সগর.। আমার মাড় বড়ই হূর্বল। বলুন কি কাবা ? 
কি ক্লে জীবনে শাস্তি পাব বলুন, আমি এখনি তা? 
কার্তে প্রস্তুত আছি । 

বশিষ্ঠ। আমি পুরোহিত আপনার হিতের জন্য বল্র্ি_আগনানি 

নবনবতি অশ্বমেধ সম্পন্ন ক'য়েছেন, পুনরায় আক্গ 

একটি অশ্বমেধ বড, করুন। আপনার চিত্ত শাস্ত- 
হবে, আপনি প্রাণে আনন্দ অনুভব ক'ত্ডে পারেন । 

অরিষ্ট | মহারা ! বশিষ্ঠদেব যা” বল্ছেন সেই মত কার্য 
করুন, আপনি বজ্ছের আয়োজন করুন। শত অশ্বমেধ 
পূর্ণ হ'লে আপনার অনন্ত স্বর্গ হবে। 

সগর। মন্ত্রিবর ! 

এইক্ষণে কর তবে যজ্ঞের উদ্যোগ । 

অশ্বমেধ রীতি নীতি জান তে সকলি,__ 

অন্বেষিয়া আন এক সুলক্ষণ বাজী, 

জয়পত্র বাঁধিয়া ললাটে তার, 
মহষির আজ্ঞা অনুযারে, 
শুভলগ্নে ছেড়ে দাও পৃথিবী-ভ্রমণে । 
রয়েছে সহস্র বাটি তনয় আয়ার, 

তুরঙ্গ রক্ষণে সবে,করিব নিযুক্ত । 
বশিষ্ঠ । ধীরে, ধীরে, ব্যস্ততার নহে কাব্য এই । 

অশ্বমেধ সখ্য। শত করিবে, পুরণ 

ভানু কি,রাজন্, | 

বিনা বিশ্বে হবে ঈম্পাদন ?. 



'্ষপিলের.তেজ। [ 8৪. ]. দ্বিতীয় অঙ্ক 

| বিশ্বহীন স্থান দেখি? 
নির্দেশিতে হবে যজ্জর-ভূমি | 
অতি সাবধানে, স্থির করি, মস্তিষ্ষ নৃপতি, 

মঙ্গল মুহূর্ত দেখি, 

প্রতি কাধ্য হবে আরম্ভিতে। 
এ ঘজ্ঞের এতটুকু ক্ষুদ্র উপচারও 
শুভ লগ্ন বিনা যেন 

সংগৃহীত নাহি হয় কভু । 

সগর | করিবেন যেরূপ আদেশ, 

সেই মত হবে অনুষ্ঠান । 

বশিষ্ঠ। বেশ, আজি হ'তে মহিধীর সনে, 
শুদ্ধাচারে থাক সংযমনে ; 
চলিনু আশ্রমে আমি,_ 

শুভলগ্র করিয়া গণনা, 

করিবারে যজ্ঞের উদ্যোগ, 

অনুমতি দানিব তোমায় ॥ 

খুব সাবধান-_ 

এতটুকু ছিত্র যেন না হয় বজ্জঞেতে। 

সগর | আশীর্বাদ সবই আপনার |. 

প্রণাম চরণে দেব ! 

বশিষ্ঠ । হোক্ বৎস, কল্যাণ তোমার । 
শান্তিলাভ করহ জীবনে । 

( প্রস্থান । ) 



দ্বিতীয় দৃশ্। [ ৪৫ ] কপিলের তেজ। 

সগর । আনুন, 
রাজ্জিগণে জানাই গে এ শুভ-বারতা « 

* (সকলের্প্ন্থান। ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

অযোধ্যা__পুরস্থ প্রাঙ্গণ । 

কেশিনী স্থুমতি ও অংশুমান্। 

অংশু। ঠাকুরদাদার জোর বরাত, ডাইনে বায়ে চিনির 

নৈবিদ্যি | 

কেশিনী । কেন, তোমার হিংসে হচ্ছে? 

শু। হ্যা, না, একটু একটু হূ'চ্ছে বই কি 

স্থমতি | তা”, তুমিও ক'রে ফেল না । শুধু ডাইনে বাঁয়ে কেন ? 

অধঃ, উর্দে, সম্মুঞ্ষে, পশ্চাতে চিনির নৈবিদি্যি খাও না ! 
অংশ্ডু। পাই কই? 

স্থমতি। আমাদের একজনকে নেবে শ 

অংশু। হ'লে মন্দ হয় ন।, হ'লে মন্দ হয় না,ঘ্-তবে একি শ্তা 
এক বোঁটায় ছুটি ফুল ফুটে আঁছ, ভাঙ্গবো,! আহা কি 

রূপ ! আঁচ্ছা, ঠাকুমা, €যাঁবনে তোমরা আরও সুন্দরী 

ছিলে, না? | 

-কেশিনী । ও খুব, খুব। 



কপিলের তেজ। [ ৪৬ ] খিতীয় অঙ্ক ।. 

অংশু । কি রকম, কি রকম, শুনি। 

স্থুমতি । ও, ধসে এত সুন্দরী ছিলুম্, যে” সে বডড 'বুন্দরী 

ছিলুস্। * 

শু । বাঃ, আমিও তে! বেশ বুঝলুম্! কি র্কম সুন্দরী ছিলে, 
তাই বল। 

" স্থুয়তি । অপ্সরা দেখেছিস্ ? 

অংশু। না, তা' আর কোথ্েকে দেখবো । 

স্থমতি । তবে, তোকে কি ক'রে বোঝাই। 

₹শু | আচ্ছা, ধর, অপ্সরা দেখেছি-_ 

স্থমতি । আমরা সেই অপ্নরার মত স্থন্দরী ছিলুম্। 

অংশু। ওঃ, তাহ'লে তো তোমরা বডড সুন্দরী ছিলে, ঠাকুম। ! 

কেশিনী । ওঃ বড্ড ! বডড! নইলে তোমার ঠাকুদ্দ1 আমাদের 

বিয়েকরে! , 
শু । ঠাকুদ্1 বুঝি তোমাদের বিয়ে ক্লে? 

কেশিনী । তোমার কি রকম মনে হয়? 

₹শু। এয, ঠাকুরদা তোমাদের "বিয়ে কল্পে! না, একেবারে 

স্সরসিক ! আমি ভেবেছিলুম্ বুড়োর কিছু রসবোধ 
আছে; না, একবারে অরসিক ! একেবারে ! বিয়ে 

কল্পে? আর তোমরাও লুড় স্ুুড় ক'রে ঠাকুদ্দার 
স্ঙ্গে চলে এলে? 

কেশিনী | কেন, এতে 'কিছু ভুল হ'য়েছে ? ' 

অংশু। ভুল? ও বাবা, .সাংঘাতিক ভুল হয়েছে । সুন্দরী 
মেয়েমানুষ,দেখে.. কোথা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে' 



দ্বিতীয় ৃ শ্ত। | [৪৭ ] কপিলের তেজ 

|  খাকুবে, মুখ্)ে'মুখে ছুটো একটা কবিতা আওড়াবে, 
কত নিশ্বেস ফেল্বে, কত বুক চাপড়াবে, তা নয়, 

চোখে দেখা_-আর বিয়ে! এমন সৌন্দধ্যের পশরা, 

দাম তুল্তে পাল্লে ন! ? আরে ছ্যা ! তোমাদের বুঝি 
এ চোরাই রূপ ? তাই যা পেয়েছ তাতেই তাড়াতাড়ি 

ঝেড়ে দিয়েছ ? 

স্ব্তি | «তোমার মত খ'্দের পাব জান্লে আমাদের প্রাণটাকে. 

ধ'রে রাঁখতুম্। কি বল, দিদি? , 

কেশিনী | তাইত। 

হুমতি। তা", নাত্বউকে ভাল ক'রে শিখিয়ে দিতে ছবে, বেশ 
' ক'রে যেন পা ট! টিপিয়ে নেয়। এমন রসিকচন্ত্র 

স্বামী! 

অংশু। এ, তোমাদের বুড়ো প্রাণ আস্ছেন, আমি পলায়ন 

দ্ি'। আবার ভাববেন, আমার অংশে ভাগ বসাতে 

এসেছে । একটু ষে নিরিবিলি কথা কইবো তারও 

যো নাই। 

স্থমতি । পালাবে কোথায় ? আগে মহারাজকে সব কথা বলি 

অংশু। মহারাজকে বল্বে এ কথা জমে হয় নি। তাহ'লে কোন 

শালা তোমাদের স্বঙ্গে ঠাট্রা কার্তো। বুবা, তোমুর 
যে আমায় দয় মজাতে চাও দেখছি । 

কেশিনী। (আত্মগত)* আজ যে মহারাজের এ একটু হাজি 
দেখছি! মহাদেব! , 

অংশু। কি বাবা, চিনকতী দশদিন 
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( সগরের প্রবেশ 

. সগর। কি; কি, হয়েছে কি ? 

₹শু.1 দোহাই, দোহাই ঠাকুরদাদ!, আমার. কোন অপরাধ 

*নেই। আপনার মহিষীর!, এই দেখুন আমায় পাকড়াও 

করেছে। 

সগর। তুমি হয়তে৷ ওদের কিছু ইসারা ক'রেছিলে ? 

অংশু। কিছু না। হ্য। গো, তোমাদের কিছু ক'রেছি, বল না ? 

স্থমতি। তুমি আমাদের বিয়ে করেছ বলে, ওর হিংসে হচ্ছে । 

সগর। এইতো, কি বল্ছে কি? | 

অংশু।” ও একেবারে মিথ্যে কথা' | ডাছু। মিথ্যে । শুন্বেন্ না, 

আপনি শুনবেন না ওরাই বল্ছিল যে আমাদের 
একজনকে নেবে ? 

স্মৃতি । ন।, গো, এই আমাদের রূপের কত সুখ্যাতি ক'চ্ছিল। 
সগর। হ্যারে শালা ?. আয় তবে দুজনে বদ্লাবদ্ি। করি 

আয়। নাতবউকে দে আমায়, আর তুই এদের নে। 
অংশু। বাবারে ! তার চেয়ে রলুন না কেন, আমার গলায় 

ছুরি দেবেন । বাবা, খুব মেয়েমানুষ ষাহোক্ তোমর! | 

( প্রস্থানোদ্যত | ) 

._ সগর। শোন্, অংশুমান্, যাস্ নি--কথা আছে। 

অংশু। আমার স্পে আবার কথা কিসের ? 

'সগ্রর। আমি শীত্রই অশ্থমেধ রজ্ে ব্রতী হব। 
অংশু। সত্যি নাকি ? 

সগর.।' আমি কি মিথ্যা, বাল্ছি।: 
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₹শু। তাহ'লে কুুরহবে? 

সথ্র । তার এশর্লও ঠিক নেই। বশিষ্ঠদেব ঘে দিন ব'ল্বেন, 
সেই দ্বিন থেকে আরম্ভ হবে। কেশিসি? স্থমতি, 
তোমরা আজ হ'তে শুদ্ধা্ারে সংযম কুরে থাকি। 

এইবার আমার শতাশ্বমেধ পুর্ণ হবে। এ যত পণ 

'লে, আর আমাদের পৃথিবীতে আস্তে হবে না ।* 

ংশু) কোথায় যাবেন ঠাকু্দ! ? স্বর্গে? উহ, তবেই হয়েছে ! 
সগর। 

শু । 

সগ্র | 

২ । 

মতি । 

কেন £ কি হয়েছে? 

কি হয়েছে! জানেন তো সেখানে সহঅলোচন ইন্দ্র 

আছে। এই রূপের পশরা, এই ফুটন্ত-কমল তার 

কাছে নিয়ে গেলে কি আব রূক্ষ রাখবে ঠাকুরদা ! 
আপনার চেখে ধুলো দিয়ে একেবারে হজম, বুঝ তে 
পেরেছেন ? পু 
ছিঃ তিন দেবরাজ, তার উদ্দেশ্যে গ্রণটটস করি | 

আমিও তার চওুণে কেটী কোটী প্রণাম ক'চ্ছি। 
তবে কিন! ঠাকুরদ্দ। স্থড় ভয় করে । বেজায় লম্পট। 

গুরুপতুীর লোভই সংবরণ কণর্তে পালে না, তা”_না, 

ঠাকুরদ্দা, অমন কাজটি করবেন না, অমন কাজটি , 

করবেন না । ফেতে হয়, আপনি একল% স্বর্গে মুক্রেন্ট, 

এদের নিয়ে যাবেন না। কেন ভোগ! দিয়ে কেড়ে 
নেবে ! 

'আর্মরা তে! আর পাপিনী নই, আমাদের কিক বরে! 

২ু। হ্যা, হা সুন্দর পুরুষ রুখে মনত হিব্ছ রাখতে পার 
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' তবেই তো বুঝতে পারি। “এখন আর বুঝ€ঝে। কি 

ক'রে বল! দেখবার মধ্যে দেখছো তে! দিন রাত 

কেবল আমার এই বুড়ে ঠাকুদ্দ।টিকে,_ 

সগর। দুর শালা, আমি বুড়ো ! বুড়ো, বুড়ো, ব'লে, বুঝি 

আমার প্রেয়সীদের ভাউচি দিচ্ছিস্ ! 

কেশিনী। কে বলে আমাদের স্বামী বুড়ো ! 

অংশু না, এ বুড়ে। খুন গুশীন! পায়ের লে দিন্ ঠাকুরদী_ 

পায়ের ধুলো দিন্। 

সগর। থাক্, থাক্; আমি বিশ্রামাগারে যাচ্ছি, তোর পিতৃব্দের 

ডেকে দে? দ্িকি। ('অংশুমানের প্রস্থান ॥ 

কেশিনী। মহারাজ ! আজি শিবপুজা সার্থক আমার । 

যে অবধি অসমগ্জ গিয়াছে চালিয়া, 

, যুহূর্তভের তরে বদূনে তোমার 

€হেরি নাই হাসি, গ্রাণনাথ ! 

বিদ্যুঘ্িকাশ সম ক্ষীণ হাসি 

ফুটাতে অধরে তব, 

দুইজনে মোর! করিয়াছি কতই প্রয়াস ! 

প্রফুল্ল আনন: তব হেরিতে বাসনাকরি”, 

এ দীর্ঘ দিবস ধরি'ঃ 

অর্পিয়াছি হর-শিরে 

রাশি রাশি কভ বিস্বদল ! 

'্রুদাসীর প্রতি এতদিনে 

হয়েছেন তুষ্টসাশুতোধ | 
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সগর। 

 শুমতি। 

মহারাজ ! ১, 

আজি-প্ পদ্দত-তানাণ ভার 

ঘুচিল হৃদয় হ'তে, 

হেরি? হাসি ও বিধুবদনে । 

মুখে ভাঁপি, সত্য লো কেশিনি ! 

কিন্তু মোর হৃদয়ে ভম্ার ! 

অবিগৃধ্যকারিভার বশে 

করিয়ার্ধহ যেই মহ| ভ্রম, 

ন।(রন।ন কনা যম আহামোধ (নি, 

যতদিন নি আঁবন, 

পুড়িবে অয মোন সঞ্টুতাপানলে। 

রাজষি অরিষ্টনেমি 

কত উপদেশ দিয়াছেন মোরে ; 

কিন্তু তাহে হয় নাই কোন ফলোদয় । 

পুরোহিত আজি পুনঃ 

দিয়াছেন উপদেশ ফন্কু অনুষ্ঠানে । 
বলেছেন তি।ন-__ 

নিরাপদে যজ্ঞ পুর্ণ হ'লে, 
চিন্তের প্রসাদ আমি লভিব, নিশ্চয় । 

শান্ডি-স্বস্ত্যরন-বলে, এ হৃর্দি অনলে, 

নির্ববাপিত করিবেন তিনি |, 

দেখিশপি গধ! হর, অদৃষ্টে আমার ! 
মহারাজ! লাভ ওথা বিখাসযথায় । 
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পুরোহিত-বাঞ্যে যদি, রাখহ বিশ্বাস, 

কাম্যবন্ত অবশ্য লভিবে তৃমি। 
' হিবে তব চিত্তের প্রসাদ 

_এই কথা, তিনি বলেছেন ব'লে, 
অনাস্থায় কর যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান, 

ভাব কি রাজন! ২. 

কাম্যবস্ত কভু ৬ব হইবে কি লাভ! 

দুঃখ শোক মুছে ফেল হৃদয় হইতে, : 

মুছে ফেল মনের কালিমা, 
প্রাণ ঢেংল যজ্জে ব্রতী হও, 

যজ্ঞ কল অবশ্ঠ করিবে লাভ। 

»গর । স্মৃতি, আমরা মানব-_ 

বিধাতার যন্ত্রনি শেষ । 

যেই ভাবে, যারে তিনি করেন চালিত, 
সেইমত চলিতে হইবে তারে। 

বুঝিয়া'ছ সার, 
বৃথা তর্ক, বৃথা যুক্তি, বৃথা উপদেশ, 

তারি' ইচ্ছ৷ হস্টৰ পুরণ । 
সে ইচ্ছার কাছে, 

কানে ইচ্ছা স্থান নহি পাবে। 
চল যাই, বিশ্রাম আগারে, 

কহিয়াছি পুক্রগণে, আসিতে তথায় 

| (সকলের প্রস্থান । ) 
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তৃতীয় দৃশ্য । 

নন্দন-কানন । 

ইন্দ্র ও শপ্নরাগণু | 

( অপ্নরাগণের গীত। ) 

ফুটিল নন্দনে পারিজাত, হৃবভি ভাসিছে সমীরে 

পুলক-কল্প্র, নাচিছে উর্মি, মন্দ কিনীব শুভ্র নীরে । 

মরমের মাঝে মরম শিহরি,১ও 

কে যেন কি তানে বাঞ্গয় বাশরী, 

মিলন-বাহ স্ভাগায়ে পহাণে, আনে কি কম্প শবীরে 1 । 

শ্লখ অঙ্গ, চরণ, হস্ত, অঞ্ুল চল) বসন ত্রস্ত, 

আকুল কুন্তুল, মুক্ত কবরা, 

যেন কে দেছে নয়নে বুহক ভরি) 

কে যেন উনটি” দিয়াছে মকলি, হয়ে পশিয়া ধীরে । 

এসেছিন্তু দেখ বধু হে,_ 
মালাগাছি তন গল্শীয় পরাতে, 

একি হ'ল হায়। 

হাত হ'তে এীত্ব মাল। খসে যায়, 

বড় আবেগে গেঁথে ছি১- 

তুমি কি নবে ন! গো; তুলে নালাটীরে রি 

ইন্দ্র। চুপ্,-কে গায়! বুঝি দেবধি নারদ আসুছেশ। 

৭ গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ । ) 
প্রাণের টঢুনে, গাওরে বাণে, হরি হরি হরি বোল; 

হয়ে মন বিচুভার' আপন হারা, তোল, ট হরি নাদের রোল, 

- হরি নামের তুলা নাইবে ক্লিছু আর, 

€সে যে) মৃকল টিটি ওরে চ্িখিল _বেদেধ_সার, 
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্ (৫স যে) সত্বগুণে অস্ত, হবে রজোত্মু বিদুরিত, , 

হওরে হরির নামে বভোল,। , 

হরির নাম যেথা হয়, তপন-তনয়, দাড়িয়ে থাকে যোজন দুরে, 

সদ। জীবের ছুৎখে, হি ৮দে ত, ৬৬বাস| ঝুরে রে! 

ডাক পরাণ ভে 5২ ৩2 হি5 ভেতরে এ তল কোল,। 

(বদন হরি য়ে) 

ক্রয়া কাণ্ড ধন ৭১ হ নি সংন মুল নম্র; 

মানারপে, নান। ১15, এ 5উ ১: সকল কাজে 

আমি হবি, ত14 হ5 রঃ অস্ত গাঙাল হরি, 

হরি 01511 1,. ভএনঃ হাস খান হর বোল! । 

ইন্দ্র। স্বাগত দেখবি ! 

নন্দন-কানন 5... নিও হইল মম 

তব সম হরি-০৬ চরণ পরশে । 

দরশনে তব, 

দেবরাজ আজ হইন প্বিত্র | 
লহ দেব, কোটা কোটী প্রণাম আমার । 

নারদ । স্বস্তি! ( দীর্ঘঘাস ত্যাগকরণ । ) 

ইন্দ্র । ওকি, দেব ! আশীর্বাদ শনে, 

দীর্ঘশ্বাস ত্যজিলে কি হেতু £ 
কাপে প্রাণ, বল'মহ আন্ 1 

অক্তানে চরণে, ক'রেছি কি কোন অপরাধ, 

ব্রিগ ভাজন যাহে হয়েছি তোমার ?£ 

নারদ । না, না, অতিশয়, তুষ্ট আমি তব আচরাণে - 
_ তবে ভাঁবিতেছি মনে, 

দেবরাজ অপ্নরাক্র্নে, 

৯ 
শক 

০০ 



'শভৃতীয় দৃস্ | [৫৫ ] কর্পিলের তেজ ! 

নিশ্চিন্ত অন্তুরে, 
এ ॥ করিয়! বিলাসে বিভোর-- 

ইন্দ্র । কেন দেব, পুনঃ কি কোথাও, 

ঘটেছে বিপদ মোর ? 

আবার কি কোন অরি, 

তুলিয়াছে শির, প্রভূ,বিপক্ষে আমার ? 

ওহো, নিশ্চিন্ত অন্তরে, 

ভাগ্যে মোর স্থুখভোগ লেখে নি বিধাতা ! 

জান যদি, বল, বল হিতাকাওক্ষী ঝষি ! 

কোন্ দুষ্ট উঠেছে আবার, 
স্থখ-ম্বপ্ন ভাঙ্গিতে আম্মীর ? 

মধ্যগীতে ছি*ড়ে দিতে স্থখ-বীণা-তার ? 

উৎসব-সঙ্গীত চাহে, 

মিলাইয়৷ দিতে তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসে ? 
ওহো চিরশত্র দানব আমার । 

নারদ । নহেক দানব এবে ৭* 

ইন্দ্র। কে তবে আবার ? 

নারদ | মানব। 

ইন্দ্র। মানব! মর্ত্যবাসী*দুর্ববল মানব ! 
ব্যাধি, জরা, মরণের অধীন মানব, 
অমরের সনৈ চাহে করিতে ্শক্রত ! 

ধিক্'মোর্টর ! ধিক্ দেবরাজু নামেতে আগার ! 
আজীবন লাঞ্ছনা ভুপ্জিতে, 



ক্লুপিলের' তেজ | [ ৫৬ ] ও দ্বিতীয় অঙ্ক । | 

: বুঝি বিধি স্বগ্গরাজ্য দিয়াছেন মোরে ! 
বল খধি, কেবা সে মানব, 

+ চাহে যে! ইন্্রসনে কণিতে বিবাদ ? 

নারদ । শাহি চণহ ইন্দ্র সনে করিতে বিবাদ, 

মাত্র শুধু ইন্দরত্রকামনা তার। 

ইন্দ্র। তবে আর বিবাদের বাকী কি রহিল খধি ? 

ক্ষুদ্র এক বিহঙ্গের শীড় হ'তে 

বাহির করিতে গেলে তৃণ একগাছি, 

সে বিহঙ্গ যদি বাধা দেয়, 

শক্তি অনুসারে তার, _তবে আম ইন্দ্র, 

নির্দিবাদে ছেড়ে দোৰ ইন্দ্রত্ব আমার ! 

নারদ । ত।' কি কেউ ছাড়ে দেবরাজ ! 

পদে পদে অরা'ত ফিরিভছে তব। 

উত্তমে ন| কার বল হয় আাকিঞ্চন ? 

তুমি ইন্দ্র | 
সকলের লোভ এই ইন্দ্র বরপরে,-- 

তাই ব'লে ভূমি কেন 

নির্বিববাদে দিবে হে ছাড়িয়া ? 

তুমি রাজা, যেমন করিয়৷ পার, 

স্ুলে, বলে, অথবা কৌশলে কর প্রতিকার 

ইচ্ছ। নিশ্চঘ! নিশ্চয়: প্রাতিকার করিব নিশ্চয় । 

, কহ ধধষিবর, কেবা সে মানব ? 

ইন্্রতু কাম্ম! করি, 



'ভুতীয় দৃষ্। [ ৫৭ ] কপিশের তেজ 

নারদ । 

ইন 

করেতেছে কিরা অনুষ্ঠান ? 

দান, ধ্যার্মশ্যত্, যাগ, 
করিতেছে উদ্ধ পদে, বাতাহারে,* 

কিন্বা অতি তপস্তা কঠোর ? 

বল খধি, কেব৷ সে মানব ? 

এই ক্ষণে কার্যে তার, 

উপস্থিত করিব ব্যাঘাত । 

যদি তপ করে, অপ্নরা পাঠাব, 

মদনে মাতাব, ভাঙ্গিব তপনা! তার; 

দান, ধ্যান, ্লজ্ত, বাগে নিয়োজিত যদি, 

মহাবিত্ব আনিব তাহায়”। 

বল খষি, কিবা করে,_-কেব! সে মানব ? 

সৃ্যবংশ-অবতংশ সগর ভূপতি। 
উনশত অশ্বমেধ হ'য়ে গেছে তার, 

এবে শত সংখ্য। পূরণের করে আয়োজন । 

পুর্ণ যদি হয় এই যস্ছি 

মহাভাগ ! শতক্রতু হইবে সগর, 

স্থনিশ্চয় ইন্দ্রত্ব করিবে লাভ ৮ 

এই সৃত্যবংশ চিরকাল মহাশক্র মম। 

সূর্ধাবংশে পৃথু নরপতি, 
যে লাঞ্কন। ক'কেছে আমার, 

মনে "ছলে আজও দেব, 

হয় প্রাণে হিংসার সঞ্চার । 



ভপিলের তেজ । [ ৫৮ | দ্বিতীয় অঙ্ক। 

তারপর মম্বরীষ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ, 

ইন্দ্রত্ব প্রয়াস করি” 

 বিধিমাতে সংখিয়।ছ শনতা আমার | 
ঈুনঃ জগত হঞ্ছাদ কামনা ! 

চিন দেখখি, বে উপায়ে পারি, 
যত বিল্প কদিব তাহাক॥ 

দেখি, কাড়ি জপ কি করিয়া ইন্দ্রত্ব আমার !, 

নারদ । ৭: ১৭৯০৭, পুর্ণ হোক অভীষ্ট তোমার । 
( ইন্দ্রের প্রস্থান । )' 

ই্িয়ের জেবা শুধু ভাবিয়াছ সা-_ 
পদে পদদে তাই তব এত বিড়ম্বন| | 

যাক্,_বংশ বড় বেড়ে গেছে সগর রাজার, 

ংস তার খিধাতার ইচ্ছা এইবার ; 

তুমি চ্তাহে উপলক্ষ হবে শচীপতি ! 

হরি,বোল ! হি বোল! 

কেন যে এ গড়া, কেনক্টন্ধা এ ভাঙ্গা, 

এ রহস্ত বুঝিতে পারিনা আমি । 
যাই, দেখি একে সহশ্বলোচন, 

কি.করিয়। রক্ষা করে ইন্দ্রত্ব আপন, 
জগাবর যজ্ছ ৪ কার কি কবিহা। । 

(প্রস্থান । ) 



টতূর্থনৃশু। [ ৫৯ ] কপিলের তেজ 

| “চতুর্থ দৃশ্য । 

পথ। 

মধুভাণ্ড ও ইন্দ্র ।, 

মধু। কে বাবা তুমি? সর্বাঙ্গে চোক্ নয়ে কে বাঝ৷ 

তুমি? তুমি কি আন্মরস নাকি ? 

ইন্দ্র । আমি--আমি। এ ছাড়া আর আমার অন্য পরিচয় 

নাই। ছাড়, পথ ছাড় দেখি । 

মধু। দীড়াও না বাবা, ভাল করে দেখি। তুমি একটু 
রকমারি রক্মৈর কিনা ! তা" কে তুমি বাবা চোক্- 
সর্বস্ব, অনুগ্রহ ক'রে ব্রাহ্মণকে পরিচয়টা দাও না 
বাবা ! 

'ইঈন্দ্র। আমি? আমি কিছুই নয়। 

মধুখ। তা ব'লে তো তোমাকে একেবারে শুন্তি *বল্তে পারি 

না। এমন জল্জ্যান্ত মানুষটা দাড়িয়ে রায়েছ। 

আমার বড় কৌতুহল-স্'চ্ছে বাবা, ব'লে ফেল না বাবা, 

কে তুমি? আচ্ছা, এই সব চোক্গুলোতেই কি 

দেখতে পাও £ 
ইন্দ্র । সর, সর, আমাকে ককিও না। 

মধু। তোমীয় আর বকাতে পাল্পুম কোথা বাবা, আমহু 
তো! তখন থৈকে বছক ঝ'কেই মচ্ছি,_-মুখে ফেকো। 
পড়ে গৈল। 

ইন্দ্র । কেন, বক্ছে। কেন ? দরকার'কি % 



কপিলের তেজ । [ ৬* ] দ্বিতীয় অঙ্ক): 

মধু। এ টুক বদি বুঝতে পার্বব, ক এ গেরো! ঘটবে 

কে? আচ্ছা, বলনা বাবা, উমার চোক্৮নাছে 

ব'লে ভাইতো। তোমায় জিজ্জেস কণচ্ছি,_নইলে কি 

৮ খে 

গরু 

ইন্দ্র। 

মধু। 

ইঞ্জ। 

মধু। 
০ 

। 

আর জিজ্ঞেস.কর্ত,ম্। আচ্ছা, এই সময়ে যদি খুব 
ঝড় উঠে, এক আঁচলা ধুলো তোমার চোকের 
ভেতর ঢুকে যায়, তাহ'লে তুমি কিকর? হাত তো 
সবে দেখছি ছুটো,-একসঙ্গে এতোগুলে! চোক্ কর্ 

কর্ ক্লে রগড়াবে কি ক'রে? * 
না, আচ্ছা লোকের পাল্লায় তে পড় গেল! আমার 

'সমস্ত কাজ মাটী ক'রে দিলে !« 

কি এমন রাজকার্ধ্যে যাচ্ছ বাবা? আমি যা যা 

জিদ্ছেস ক'চ্ছি বললে তো এতক্ষণে কোন্ কালে বলা 

হ'য়ে যেত-বল না বাবা | 

কি ব্রুলবো ? 

32, তুমি বুঝি একটু দেরীতে বোঝ ? তা? তা” যাক্, 
তাতে আর কি হয়েছ্কে" তাতে আর কি হয়েছে ! 

সবাই কি সমান--সবাই কি সমান ! হ্যা, কি জিজ্ঞেস 

ক'চ্ছিলুম্ ? যা? সব ভুলে গ্েছি। আচ্ছা, যা মনে 

আস্ছে তাই জিজ্ঞেস করি, কেমন ? তোমার প্রেয়সী 

আছে? | ূ 
তাতে তোমার. দরকার কি ? 

চটে! কেন বাবা? চটো কেন বাধা ? ঘামার অন্য 
অভিপ্রায় নেই । তৰে ব'ল্ছি কি--তোমার প্রে্সীর 



[৬৯১] কপিলের তেজ । 

সঙ্গে খন ্মালাপ কর,_ তখন চোঁক্ চেয়ে "থাক না 
চোক্ বু থাক ? চোকু চেয়ে প্রেমালাপ ক 'বুতে | 

গেলে তো তার ঠা তোমার চোক্ জ্বাল” ক'র্তে 

পারে ? | 
এ সব কি কথ! % 

হ্য। হ্থ্যা একটু অশ্লীল বটে! একটু অশ্লীল বটে !" 
তবে কিনা, আমার বড্ড কৌতুহল হ'ফেছে__ 

ইন্দ্র। না, তুন্মি কড় অভদ্র । তুমি কিরকম লোক ? 

এই-_-এই- ব্রক্ষলোক। 

সেকি * 

আমি ব্রাহ্মণ_ ব্রাঙ্গণ 1 

ব্রাহ্মণ ? ব্রাহ্মণ ? ব্রাঙ্গণ হ'য়ে লোকের সঙ্গে কথ। 

কইতে জান না? 

সেকি বাবা চোক্-সর্ববন্দঃ এত কথা *কইলুম্ আবার 

কথা কইতে জানি না । তা" আমাকে কিছু না বল 

মহারাজের কাছে ন্থু হয় বল্বে এস না। আমি 
তোমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি । 

ইন্দ্র । (শস্বগতঃ) না এর কাছ থেকে স'রতে হবে নইলে সব 

গোলমাল ক'রেওদেবে। 

(মধুভা্ডের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ, করি ইন্দ্রের প্রস্থান |) 

মধু | ও? বাবা» গিছি, গিছি রে" বাবা ! ওরে, বাবা ! 
কে *্বাধা তুমি চোক্-সর্বস্থ ? আমার চেক ষে 
গেল রে বাবা ! 



কপিলেরতেজ। .. . [ ৬২ ] '_ দ্বিতীয় অঙ্থ/ 

| (নারদের প্রবেশ.) ্ ্ 

নারদ। কে তুমি? দেখি তোমার %খে কি হয়েছে ? 
_ ( মধ্ভাণ্ডের চক্ষে হস্তপ্রদান।) 

মধু । একি বাবা! চোক্-সর্ববন্ব, এ কি ভোল ফেরালে বাবা? 
এর মধ্যে'আমার চোকে ধুলো দিয়ে কি ক'রে বুড়ো 
বামুনটি হ'য়ে গেলে বাবা ? 

নারদ । কি ব'ল্ছে। তুমি ? আমি যে নারদ। 

মধু। ব'লে বিশ্বাস কার্বেব! কেন বাব! ? এই দেখলুম্ হাতে, 

পায়ে, নাকে, কাণে, গায়ে, মাথায় চোক্ ড্যাব .ড্যাব্ 
'কাচ্ছে+ এর মধ্যে নারদ সাজল কি করে বাবা ! 

নারদ । তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'য়ে? 

মধু। তা” এখনও কিছু বুঝতে পাচ্ছিন! বাবা ! দেখ' বাবা, 
চোক্-সর্দবস্ব, আমার বাম্তীর সিঁথের সিঁুরটি এখনি মুখে 

দিও না বাবা ! মহারাজের যজ্দটা শেষ হ'লে যা” হয় 

করো, বাবা ! ওঃ, এখন বাড়ীতে ফিরতে পাল্পে যে 

হয় গো! ঠিক্ হ'য়েছে”_বেরোবার সময় বাম্তী আমার 
আঙ্গ,ল কামূড়ে দেয় নি বলেই আজ এই গেরো ঘটেছে। 

নারদ । ব্রাচ্মণী বুঝি তোমার প্রত্যহ আঙ্গ,ল কামূড়ে দেন ? 
মধু। আর, সে কথায় আর কাজ কি ঠাকুর, তুমি আপনার্ 

কাজে যাও,__আমি চল্লুম। ( ক্রুত প্রস্থান । ) 
নারদ | ওহে) শোন, ন-শোন না। 
মধু । (সেপথ্যে ) আর্ একদিন তখন শুনবো, বাবা । এখন 

বড় পেট ব্যথা কণচ্ছে। : 
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নারদ । ব্রাক্মণ নিশ্চয় দেবরাঞ্জ ইন্দ্রকে দেখেছে । তাহ'লে 
4 নি তিনি এখানে এসেছেন ; দেখি কি করেন। 

(প্রস্থান) 

পধ্্  | 

যন্তগ্ল। 

অশ্বহন্তে সগর, সগর-সন্ভানগণ, শংপ্তমান, দিশিঠ, অরিষটনেমি, 
,কেশিনা ও হুনতি। | 

বশিষ্ঠ। মহারাজ ! মহিষীর গনে, হুইজনে এই 
মন্ত্রপুত জয়পত্রখানি, 
বেঁধে দাও তুরঙ্গ-ললাটে | 

( সগর ও কেশিনীর তথাকরণ ।) 

১ম পুভ্ত। খধিবর! শুভলগ্নের কত দেরী আর, 

কতক্ষণে ছাড়িবেনূ হয় ? 

বশিষ্ঠ। শীঘ্র বস, ছেড়ে দিব হয়, 
হয়েছে সময়, 

অল্পই বিলম্ব আছে আর। 
দেখ? সাবধানে, অশ্ব পাছে করিও গমন। 

ত্রিভূবন করিয়া ভ্রমণ, 

অঙ্গে শ্ীরীরে, যদি অশ্ব ফিরে, 

পিতযজ্ঞ তবে তোমাদের হবে সম্পূরণ। 
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_ তাই বলিতেছি বস, খুব সাবধান হয়ে, , 

অশ্ব ল'য়ে করিবে গমন। 

সগর"। বগুমগণ ! 

মহধির বাক্য.সবে করিলে শ্রবণ ? 

খুব সাবধান,__ 

গুভকাধ্য শুভগ্রাদ বটে, 

কিন্তু তাহে নানা বিস্ব ঘটে; 

বিশ্বিনাশন, হরিরে স্মরণ, 

করি” বগুস, লয়ে যেও হয়। 

'আছ সহ টি সোদর তোমরা, 

তোমর! রহিতে যদি মোর 

যজ্ঞ বিশ্ব হয়, 

. মম মনোব্যধা রাখিবার ঠাই 

তা.ব, রহিবে না আর। 

১ম পুক্র। কেন পিতা, কেন পুরোহিত, 

এত চিন্তা কর কি কার্দ? 

এ তিন ভুবনে, কে এমন 
আছে শক্তিমান্্-_ 

যুঝে যেবা 'মাপবার সনে 

২য় পুত্র । কারেও না করি ভয়, 

দেব, নর, গীন্ধ নন, কিন্নর, 

 চক্রপানি, শূলপানি, কিন্থা পুরন্দগ-_ 

হয় হেতু আলে যদি, করিতে সমর, 

1 

ৰা 
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হেলায় জিনিয়া তারে আনি' দিব বাজী,-- 
নিরাপদ্দে-ধজ্পূর্ণ করিও জনক 

( নারদের প্রবেশ £) 

নারদ । সন্তানের কন্্ই তো এই 1 

হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোলী ! 

সগর। কে দেবধি ! আহুন,আহ্ন দেব, 
সাজি মোর পরম সৌভাগ্য । 

বুঝেছি নিশ্চয়, . 

যবে যজ্ঞভূমে হয়েছেন দেবধি ইদয়, 
নাহি চিন্তা স্মার, 

যজ্ঞ পুর্ণ হইবে আমার । 

তবু দেব, কর আশীর্বাদ, 

মনোবাদ করহ ভগ্ন । 

নারদ । মুক্তক্ে করি আশীরবাদ-_ 
যজ্জপুর্ণ হইবে তোমার ; 
ভীবনের শেষে, বৈকু প্রদেশে, 
অনন্ত-_অনন্ত কাল পত়ীসনে করিবে বসতি 

( মধুভাণ্ডের পরবে 1) 

মধু । মহারাজ ! মহারাজ ! 
সগর। একি সখা কাপ কেন ? 

মধু । আমাকে ভূতে পেয়েছে। 

সগর। সেফি? , 

মধু। আজে হ্াা। চৌোকো'ভৃত। রে ব্রাবারে. "এট. যে 
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চেক্-সর্ববস্, আমার আগে এখানে এসে প্রড়েছ? 
দোহাই বাবা, চোক্-সর্ববন্ব ! স্ষীর, সর, ছান!,.সাথম 

য! চাও দোব, যঙ্ভ্টা ভালয় ভালয় শেষ হ'তে 

দাও বাবা । , 

_সগর। কি ঝল্ছো' সথা, তুমি কি উন্মাদ হয়েছ ? 

নারদ । আজ্ঞে, আমাকে পথে দেখে অবধি এ রকম তুড়িলাফ, 

খাচ্ছেন । 
মধু । তুমি যে আমায় দম্ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছ বাবা, এখন 

ভুড়িলাফ খাব না তো কি খাব বল? যজ্ঞেতে কত 

ভাল মন্দ জিনিস হয়েছে, তুমি কি আমায় খেতে . 
দিচ্ছো বাবা! 

সগর | তোমার কি হয়েছে সথা, দ্েবধিকে চিন্তে পাচ্ছণন! ? 

মধু! মহারাজ ! বিশ্বাস কণ্বেনন না, বিশ্বাস ক'নেিন , না 
ওর কোন পুরুষে দেবধি নয়, ও সেজেছে, দেখ তে 
পাচ্ছেন না? একটু আগে ওর সর্ববাঙ্গে চোক্ ছিল। 

বণিষ্ঠ। মহারাজ, ব্রাহ্মণকে”' স্থির হ'তে বলুন, শুভমুহূ্ত 
... উপস্থিত হয়েছে । 

সগর | কিঞ্চিত স্থির হও.সখা, আমার বজ্ঞ পণ্ড ক'রো না। 

বশিষ্ঠ। বাজাও মঙ্গলবাদ্য, 

শহ্খধবনি কর মা জননি! 
নেপথ্যে বাদ্য ও স্মৃতির শঙ্খ বাজাওন । ) 

এইবার সাবধান্সে 

অশ্থ'ল/ফে তোমা” সবে করহ গমন. 
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মহারাজ ! বসি” এই কুশাসনে, 

হ'য়ে পুর্ববমুখ মহিষীর সনে, 

গঙ্গাজলে কর আচমন । 

( অশ্ব লইয়া কোলাহল করিতে করিতে সগর-সন্ভানগণের 

প্রস্থান ; নিদ্দিষ্ট কুশাসনে সগর ও কের্শিনীর বসিবার উপক্রম 

ও আকাশে বিছ্যুদিকাশ ও ঘনঞ্যন বজ্রধ্বনি | ) 

মগর | একি ! একি! একি ! খষিবর ! 

অকস্মাৎ একি অমঙ্গল ! 

ঘন ঘন কেন ব্ড়াঘাত ! 

দিক্ অন্ধকক্ে,_- 

জলধরে ঘন ঘন করে হৈর 

দ্রামিনী বিহার ! 

প্রলয়-আাধারে যেন ছাইল মেদদিনী! 
খষিবর ! 

হেন মহাবিপ্প বদি কাধ্যের প্রারস্তে, 

নাহি জানি অবসানে কিবা হবে তার । 

কাজ নাই যজ্জেতে আমার । 

আচমন করি নি এখনও | 

কুলিশ-নিনাদে ম্বেরে 

ভগবান করিতেছে মানা । 

ন! না, প্রারস্তে এ রিন্প হেরি 

করিধ না যত আরম্তন | , | 

অরিষ্ট । অজ্ঞান সমান বানী কহ কি,কারঞ ? 
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সকলি প্রস্তুত পা 

দেরগণে করিয়া আহ্বান, 

' হইয়াছে প্রজ্জালিত ঘজ্ধের অনল, 

অশ্ব ল'য়ে পুভ্রগণ তব, 

ত্রিভূবন বিচরণে হইল বাহির ;-- 
ন। না হ'য়োনা অভ্যান, 

কর আচমন, শুভকাল হ'তেছে বিগত । 
কেশিনী। হুবিরে স্মরণ করি? ঝ'স মহারাজ ! 

কত মহাপাতকের ফলে হ'তেছে এমন, 

“্যজ্ঞভঙ্গ করি' আর 

মহাপাপ কুড়ায়ে৷ না প্রভূ ! 
সগর | তবে দেব, করাও সংকল্প মোরে । 

ঘজ্ডেশ্বর নারায়ণ 

আগ্রনার যদ যদি করেন পুরণ, 

পূর্ণ তবে হবে স্থুনিশ্চয়-__নহে-_- 
নারদ । ভেবে না রাজন্ ! | 

ষজ্জ পূর্ণ হইবে তোমার | 
তবে কেবল স্বংশয়, 

নিরাপদে হয় কি না হয়।। 

 মগর। আছে যাহা অদৃষ্টে আমার, ঘটিবে তাহাই । 

বৃথা চিন্তি'.কি করিব আর ! - 

'খ্বার্ঘিবর ! সংকল্প করাও মোরে । 
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অলমঞ্জ | 

তৃতীয় অন্ক। 

প্রথম দৃশ্য | 

বনপথ----__পর্্যে সরোবর | 

উভয়ই ভ্লামান। 

যে তপন গগনে হাসিছে, 

যে তপন সলিলে ভাসিছে,_ 

উভ্তয় সমান । 

কি পার্থক্য উভয়ের মাঝে 

নারি বুঝিবারে । 

ভয়েই আরক্ত বরণ, 

উভয়েরি মাঝে আছে কাঞ্চন করণ ;-- 

না, না, সলিলস্থ সুধ্র্ 
কই নাহি তো কিরণ! 
তাপ আছে উদ্ধে'র তপনে, 

কিন্তু কোথা তাপ এ তপনে 

বায়ূ- প্রভাবে সলিলস্থিত সূধ্যবিদ্ব ছিন্ন ভিন্ন হওন 

একি ! এবি হোল 

সামান্ট্য & সমীর-সংঘাতে, 

ভেঙ্গে গেল সরসীক্প রকি! 
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_ কিন্ত্বটলে নি তো অন্বরের রবি! 
সে তো বেশ রহিয়াছে স্থির! 
এইখানে প্রভেদ দুইয়ের মাঝে । 

ওই সত্য, মিথ্যা এই রবি, 

ওই কায়া-_-এই ছায়া ঃ 

ওই জাগ্রত-_-এ স্বপ্নীবস্থা তার । 

যথা, রক্ুজবা স্ফটিকে বিম্বিত হ'য়ে, 

ধরে ঠিক জবার আকার, | 

কিন্তু সেই নহে সত্য জব, 

সেইমত ওই সূর্য/-প্রতিবিন্ব 
পড়িয়৷ সলিলে 

ধরে মাত্র সুধোর আকার। 

কিন্তু গুণ তার নাহি পায় কভু । 
এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও.. 

সেই এক ব্রঙ্গপ্রতিরূপ । 

বায়ুর হিল্লোলে, 

যথা, হয় ছিন্ন ভিন্ন সরসীর রবি, 

কিন্ত, স্থির রহে গগনে তপন, 

সেইমত প্রতিদিন এ ধরণী, 

হুইতেছে ছিন্ন ভিন্ন কালের প্রবাহে । 
মহাত্রক্গ কিন্তু-পদ। 

৷ অচঞ্চল, স্থির, অবিনাশী। 

ওকি। কোগা! হ'তে আসে এক স্থলক্ষণ হয় 
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জয়পত্র রয়েছে ললাটে বাঁধা । 

হয় অনুমান, 
কারো অশ্বমেধ যজ্ঞের তুরঙ্গ | 
স্থুনিশ্চয় সুসজ্জিত সেনাবুন্দ 

আসিছে পশ্চাতে; 

থাকি লুকায়ে বনের মরবে, 

আপনার মনে সব যাইবে চলিয়া 

নহে, শ্রীশ্ন করি, প্রশ্নের উপর 

জ্বীলাতন করিবে আমায় । 

( পশ্চাৎ হইতে ইন্দ্রের গ্রবেশ। ) 

ইন্দ্র । যাচ্ছ কোথায় ? ঘোড়াটা ধর না। 
অসমপ্ত। কে আপনি ? 

'ইন্দ্র। আমি যেই হই না, ঝল্ছি, ঘোড়াট! ধর না। , 
অসমপ্ড। আমি দরিদ্র ভিখারী, ঘ্েড়া নিয়ে আঙি কি কর্বেবা ! 

ইন্দ্র। সেইজন্যই তো বলছি, দুঃখ ঘুচে যাবে। 

অসমগ্। আমার তো কোন চুধনাই | 

ইন্দ্র। সেকি ছুঃখ নাই! কি ঝল্ছ তুমি? তেল অভাবে 

মাথায় জটা পড়ে গেছে,-_-ভোমায় দেখে বোধ হঃচ্ছে,' 

তোমার ধয়স বেশী নয়, কিন্ত এরি মধ্যে তোমার 

গায়ের মাংস পাকিয়ে এসেছে, 'টেনা কৌনীন পরে 

র'য়েছ, আবার ব'ল্ছে৷ আমার, দুঃখ নেই! ঘোড়াঁটা ধর 
না, দুঃখ ঘুচে যাব্ে। 

অসমঙ্জ। ছু ঘুচে যাবে! আমার অক দুঃখ আহছ, ভগবানকে 
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দেখ বো, বল, সত্য ক'রে বল;-মঘোড়া ধল্ললে আমার 

সে দুঃখ ঘুচবে? তাহলে কি আমি ভগ্বানের 
* দর্শন পাব ? 

ইন্দ্র। দুর পাগল্ ভগবানের দর্শন কি কেউ পায়। 

আসমগ্ত। পায় না! প্রাণের টানে তাকে ডাকলে তিনি 

| আসেন না! যাও, তোমার মন্ত্রণা আমি শুন্তে 

চাই না। 

ইন্দ্র। ভাল কথা, ঝল্তে এসেছিলুম, শুনল না! বেশ! 
তবে কিনা শুন্লে রাজা হ'য়ে যেতে । 

অসমগ্ত। রাজা! আমি রাজত্ব পায়ে ঠেলে চলে এসেছি। 

আমি মহারাজ সগরের জ্যেষ্ঠপুজ্র এখনও যদি ইচ্ছা 
করি, এখনও যদি পিতার কাছে ফিরে যাই, আমি 

সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি। আমাকে রাজত্বের 
লোভ,দেখাও ! , 
এঁ'যা, তুমি মহারাজ সগরের পুক্জ ? এ তো তারই . 

যজ্ঞের ঘোড়া । তা ভূম়ি'এমন অবস্থায় এখানে কেন ? 

তোমার পিতা কি তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন ? 

অসমপ্ত। হ্যা। ন,-তর কোন অপরাধ নেই, আমি নিজে. 

« এস্সলেছি। 

ইন্দ্র। কেন? 
অসমগ্ত। আমি পাখিব-স্থুপ্নের প্রার্থী নই ।' 

ইন্দ্র | তোমারও কি ইন্দুত্ কামন! না! কি'? “তোমার পিতা 

তো. ইন্্রত্ কামন কারে যঞ্ কাচ্ছেন! 

রর 
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অসমঞ্ত | অতি তুচ্ছ ইন্দ্রের ইন্দরত্ব 

তাতে মোর নাহি আকিঞ্চন। 

ইন্দ্র । হ্যা, বাবা, বেশ লক্মনী ছেলে তুমি। কি হবে ইন্দ্রত্ব! 
ইন্দ্রত্বের মতন এমন পাজী জিনিষ আর দুটি নে, 
কেবল দৈত্যদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গীমা--একটু নিশ্চিন্ত 
হ'য়ে ঘুমোবার যে! নেটু। 

অসমঞ্চ | নাহি অন্য কামনা আমার । 

চরণের রেণ, আমি ধার, 

মিশাইতে চাই আমি চরণে তাহার । 

নাহি ইন্দ্রত্ব কীমনা, 

স্বর্গপদে নাহিক বাসনা, 

কুবের, ভাগুার যদি, 

ল'য়ে আসে সম্মুখে আমার, 

লোষট স্তুপ সম আমি দেখেব তাহায়। 
মহারাজ সগরের * 
জ্যেষ্ঠ! রাজ্জী-গর্ডে জম্মু মোর, 
জোন্ঠ পুজ্র আমি, ছিনু 
জনক জননীর একমাত্র আদরের ধন; 

বিমাতা৷ স্বামার না ছিল বিমাতা, 

শ্মার্তীর অধিক স্সেহ ক'রেছে আমীয় ; 

ছিল মোর আদরিনী ভ্লীবন-সুস্তিনী' 

লতা সম জড়াইয়ে এ দেভ-পাদপে. 

নয়ন রগ্ীন তাহে 
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ফুটেছিল একটি কুম্থম। 
হইফাছি বনবাসী সকল ত্যজিয়া, 

যে চরণ-আশে, 
অতি তুচ্ছ ইন্দ্রপদ সে চরণ পাশে। 

ইন্্র। বেশ, বাবা, বেশ। আশীর্বাদ করি তোমার 

মনস্কীমনা পূর্ণ হোক্দ। আচ্ছা, তুমি এমন লক্ষ্মী 
ছেলে, তোমার বাবা এমন পাজী কেন বল দেখি? 

সে বেচারী ইন্দ্র কোথায় স্বর্গে একটু জায়গা নিয়ে 
পড়ে আছে, তার ওপর তোমার বাবার লোভ 
পণড়লো কেন বল দেখি? ইন্ট্রত্ব লাভের জন্য এক 
মহাযজ্ত কার্তে আরম্ভ করে দিয়েছেন! এমন 

হিস্কুটে লোকও তো! কোথাও দেখি নি! 

অসমপ্ত ।. তিনি যে ইন্দ্রত্ব কামনা ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞ কচ্ছেনি, 

এ কথ তুমি জানবে কেমন ক'রে ? 

ইন্দ্র । নাও কথা ! দেশে দেশে ক্ত ট্যাটুরা পিটিয়ে দিয়েছে 
আর বলে কিনা তুমি,ফ্লানূলে কোথা থেকে ! 

অসমপ্জ | বড়, ভূল বুঝেছেন তবে জনক আমার । 

নাহি জানি হেন বুদ্ধি কে দিল তাহারে ! 

থাকিতে ব্রঙ্গাগুপতি সর্ববদারাশুসার 

ভৃবার্ণবে মোক্ষসেতু চরণ ধাহার, 
জগতের গুরু, বাঞ্াকল্পতরু, 

. বমাপতি হরি চিন্তামণি, 
করিলেন ইন্দ্রত্ব কামন! ! 
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কাঝা ছাড়ি? ছুটিলেন, ছায়ার পশ্চাতে ! 

রতু ত্যজি' করিলেন স্ফটিকে বাসন! ! 
জ্যোতিশ্ময় তপন তেয়াগি” 

আকিঞ্চন হ'ল কিনা খদ্যোতে ভ্াহার ! 

কি প্রভেদ চন্দন্বে পুরীষে, 
অন্মমিত হ'ল নাকি উর ! 

*( স্বগতঃ । বড্ড ব'ল্ছে বড্ড ঝল্ছে! যাক এখন 

সয়ে থাঁকি-_-যদি একে দিয়ে আমার কাধ্য উদ্ধার 

হয়। (প্রকাশ্যে) তা দেখ, তুমি কেন তোমার 

পিতাকে গল মানা কর না। মানুষ হ'য়ে দেবতার, 
সঙ্গে বিবাদ করাটা কি ভাল! 

অসমঞ্জ | আমি নির্ববাসিত-_ 

| রাজ্যে মোর প্রবেশের নাড্টি অধিকার । 
আর যবে সংকল্প করিয়া! * 

যঙ্ছে ব্রতী ভঃয়েছ্েন তিনি, 

যজ্ঞ ভঙ্গ কেমনে করিক্ত্তীর ! 

ইন্দ্র | দেবতাদের নিয়েই যজ্ঞ । দেবতার বিরুদ্ধে যচ্্ যঙ্ঞঞই 

নয়। এ যজ্ঞ ভাঙ্গাতে দোষ ক্ষি £ আহা ! তুমি এমন 

সোনার ঠাদ ছেলেঃ তাই ভাবছি, ভুমি শ্ঘদ্ি থাকতে 

তাহলে এমন গহিত কার্ষোর মনুষ্ঠা কয়নও হ'ত 

না। তুমি ঠিক বলেছ, ইন্ত্রপদ অতি তুচ্ছ" দেখ, 
আমার বড় ইচ্ছা ভু মানুষের উপকার ফরি,* তোমার 
পিতাকে এই গৃহিত কার্ধা, থেকে "ফেরাই। কিন্ত*কি, 

রব 
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কার্ধেবা, আমি গরীব, রাজার সঙ্গে কি আর, কথা-কইতে 

পাঝো, যে বুঝিয়ে ঝ'ল্্বো ! আহা ! তুমি যদি শিয়ে 
একবার তোমার পিতাকে বল্তে ? আর যাবেই ঝা 

কি ক'রে বল, তোমাকে আবার তাড়িয়ে দিয়েছে । 
নসসমঞ্জ | বুঝিয়াছি-_ 

মহাপ্রাণ, দেবভক্ত, তুয়ি নরোত্তম, 

তাই, দেবছেষী যজ্ঞে তব কাদিছে পরাণ। 

স্থির হও, যঙ্ঞভূমে এখনি যাইৰ, 

এ যজ্ঞ ভাঙ্গিতে 

ধথাসাধ্য করিব প্রয়াস। 

ইন্দ্র। আহা! আশীর্বাদ কচ্ছি তোমার ভগবন্তক্তি অচল! 
হোক্। চল বাবা, চল, এখান থেকে চ'লে যাই এম, 

এ ঘোড়ার পেছনে কোলাহল কণ্ডে কণ্ডে ঠব 
আস্ছে। ( উভয়ের প্রস্থান |) 

দ্বিতীর দৃশ্য | 

অন্তঃপুর ]. 

অরিষ্টনেমি ও স্মৃতি । 

স্মৃতি । একি হোল পিত! ! ঘুচাইতে এক মনো ব্যথা, 

দ্বিগুণ, ছিগুণ থা বাড়িল পরাণে। ,, 

ভেবেছিনু বজ্কা্যে রহিপে ব্যাপুত রাজা, 
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শান্তি পাবে প্রাণে 

কিন্তু কই কিছুই তো হ'ল না জনক ! 

অহ) | ধীরে ধীরে হইবে জননি ! 

স্থমতি 

ক্সরিষ্ট ।" 
শসার নহেক মাতা, 

ন| হইলে যজ্দ পুর্ণ, 

বল মাতা হন্দ্রফল লভিবে কেমনে ! 

সব সত্য জানি পিতাএ। 

কিন্তু যে অমঙ্গল, 

হেরিয়াছি যজ্ঞের প্রারস্তে, 

মনে তে হয় না আমার, 

যচ্জপূর্ণ হইবে আবার । 

যেই দিন হ'তে হইয়াছে ঘজ্ছের সুচনা, 
দিবানিশি শুনি যেন, 

মুদুন্বরে কাদে কে ললনা 

এক! না রহিতে পারি, 

মনে হয় যেন কত শৃন্যদেহধারী, 

আশে পাশে ফিরিছে আমান | 

বামেতর আখি অঙ্গ, কীপিছে নিয়ত, 

খা খা করিতেছে অন্তর আমার ॥ 

কিছু নয়ু উহা, মান্জসিক ছুর্ববলতা শুধু । 

মানবের সাজান বাগান । 

যেখনে*যেমন রি তরুলতা. 

মনোহর সরোবর । 
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সগর। 

অরিষ্ট। 

সগর। 

আঁখিম্বথকর কৃত্রিম নির্বর, 

যেযানে বা লাজে-__ 

সেইমত রহিবে সাজান। 

স্থষম। ছড়ায়ে, তরুলতা ভরে, 

কেবল ফুটিবে তাহে 

মনোমত সুগন্ধি কুন্থুমূ। 
এ সংসার নিবিড় অরণ্য,-- 

আছে তাহে জালোক জীাধার ।” 

কভু, কুটিল কাটায় দেহ ক্ষত ক'রে দেয়, 
কভু গাছ গুলা লতা পাশে এক 

স্বচ্ছনীর ক্ষুদ্র সরোবর, 

শান্তিন্ুধ! দিয়ে আহা! জীবন ভাসায় ! 

কভু শঙ্কায় শিহরে প্রাণ, 

তমোময় ঘন বন নেহারি? নয়নে, 

বনফুলে ঘেরা, স্বভাব নিকুগ্ত হেরি”, 

পরক্গণে ভূলে যায় প্রাণ । 

মারের খেলা! এইরূপ, জানিও জননি ! 
( সগরের প্রবেশ । ) 

এই যে রাজধি, এখানে আপনি ? 
হ্যা বস-_আহার হ'য়েছে তব ?. 
হ্যা হয়েছে আহার | 

নাহি জানি প্রড়ু. কতদিন আর, 

'এ আহার হইবে করিতে ' 
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তব শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল। 

সরিষ্ট । ওকি বস, 
'্ভানী হ'য়ে করিতেছ মরণ কামনা ? 

মহাপাপে হয় নর মৃত্যুর অধীন; 

সেই মৃতু চাহিছ, স্বেচ্ছায় তুমি ? 
সগর | আমিও তে মহাপাপীঞ়্ষি ! 

নহে কেন হৃদয়ের শাস্তি ভঙ্গ হবে ? 

কত উপদেশ তুমি, দিতেছ আমায়» 

বশিষ্ঠাদি মুনি খষি, 

চিত্তস্থির কর্লিবারে মোর, 

করিতেছে কতই কৌশল; 

কিন্তু দেব, মরুভূমে সলিল সেচন প্রায়, 

হইতেছে নিম্ষল সকলি। 

আরিষ্ট । জ্ঞানী হঃয়ে, তুমি বদি হ৪হে অভ্ভান 

কারো সাধ্য নাই তোমা” পারে বুঝাইতে। 

বড় ছুঃখ হয় রীজা,-এভভানী হয়ে, 

অভ্্কানের মত যদি করে আচরণ 
কি প্রভেদ রহে.তবে জ্ঞানীতে অজ্ঞানে ? 

'তহান শিক্ষায় কিবা» প্রয়োজন তবে, 

স্তাতিনর যাথাথ্য যদি 
উপলদ্ধি কহিতে নারিলে। 

শোনপরাজা, তুমি কৃতি, 

ভারাক্রান্ত - করিও ন! চক্রয় 
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স্থমণ্ি । 

স্গর 

চেষ্টা কর, না্রায়ণে করহ মিনতি,__ . 

প্রাণে শাস্তি আনিতে তোমার । (প্রস্থান |) 

মহারাজ !" শান্ত কর মন, | 

নহে অমঙ্গল ঘটিবে ভীযণ। 

শকতি তো নাহিক আমার কোন । 
সবে মিলে ডাক ভগরানে, 

তিনি বন্দি দেন শাস্তি 

তবে শান্তি পাইব পরাণে। 

হ্যা, যাও, সথমতি ! আহার করগে পরিয়ে, 

ভূলে গেছি কথায় কথায়, 

স্থমতি 

কেশিনী। 

স্মতি | 
কেশিনী। 

স্থমতি।, 

কেশিনী।' 

কি দিদি? স্থমতি । 

তৃতীয় প্রহর বেলা অবসান প্রায় । : ( প্রস্থান।) 

এই যাইতেছি আমি । 

ভগবান! ধঞ্মশীল রাজা. 

নাহে জানি কোন্, মহাপাপে 

হেন সাজ! দিতেছ তীহায় ! 

( কেশিনীর,. প্রবেশ । ) 
স্থমতি, মহারাজ এসেছিলেন ? 

হ্যা, এসেছির্োন, চলে গেলেন । 

কোথায় গেলেন ? 

বোধ হয় বাইক্েই গেছেন । কেন দিদি কিছু: যাজন 
আছে ? 

না. প্রয়োজন কিছু নেই, তবে-- 
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কেশিনী । দেখু বোন, 

আজ কয়দিন ধ'রে, অসমগ্জ তরে, 

প্রাণ মোর, করিছে কেমন ! 

সতত অধীর, স্তনে ঝরে ক্ষার, ' 

আহারে বিহারে, 
উঠিতে বসিতে শয়নে ঞ্বপনে, 

মনে হয় দূরে কাছে, 

অআসমঞ্জ যেন মোর ফেরে পাছে পাচ্ছে, 

কভাগীরে “মাঃ বলিয়া ডাকে'। 

চক্ষু বুজে শিনপুজ। করি ;- 

সহস! শিহরি, মনে হয়, 
অসমর্ধ দাড়ায়ে রয়েছে পাশে । 

পারিস্ বলিতে বোন্, 

কেন মোর হ'তেছে এমন? 

লোকে বলে সন্তানের অমঙ্গল হ'লে, 

মার প্রাণ আগে কেঙে.ওঠে। 

স্রমতি । এইবার বুঝেছ তো সন্তানের মায়া ? 

হায়! আগে যদি বুঝিতে পারিতে দিদি ! 

কেশিনী ূ য়া সেইদিন হতে 
'হন্িন পুজ্ব গর্ভে ক'রেছি ধারণ। 

কিন্তু বল্ বোন্, কি করিব আামি-? 

শতি পুক্র শীর্ষোপরে, 

শান্্রকারে কবে যে করেক্ষে স্থাগ্ীন ' 
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স্থমতি। 

সকলি যে হীনপ্রভ হ'য়ে যায় * 
কর্তব্যের কাছে,_- 

সৌরকর পাশে হয় ষথা ক্ষুত্র খগ্োতিকা। 
তুমি দেবী |. 

কেশিনী । ছি, ছি, সামান্য এ মানবীর সনে, 

স্থমতি 

কেশিনী। 

স্থমতি। 

করিও না দেবীর তুলহা-_ 

অমর্য্যাদা হইবে তাদের । 

মানবী যদিও হও, 

মানবীর শ্রেষ্ঠ। তবে তুমি। 
আমি,__দাসীযোগ্যা নহিও তোঁমার। 
সেকি দিদি, তুমি ভাগ্যবতী | 
সৌভাগ্য কি কম তব, আমার অপেক্ষ! ? 

, যোগী পুভ্র করিয়াছ গর্ভেতে ধারণ,__ 

কেশিনী। 

স্মতি। 

যার'তরে পবিত্র হল 
এই ইক্ষণকুর কুল। 

অযোগ্যে করিয়৷ খ্যাতি, 
অবমান ক'রনা খ্যাতির । 
যাক্, কি বলিতেছিলাম__ 

হ্য!,--কেন দিদি হঃতেছে এমন, ' 

পারিস্ বলিতে ? 
চুপ কর দিদি, কঃয়োনা ও সব কথা, 
অংশুমান্ আসিছে এদিকে।। 

পরাচণর ব্যথা চাপিয়া পরাণে, 
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ওর সনে হাসিমুখে, কথ! কায়ো দিদি ! 
হেসে খেলে বেড়ায় বালক-_- 

"চিন্ত।-শিলা-ভার আর 
চাপায়ো ন! হৃদয়ে উহার । 

( অংশুমানের প্রবেশ । ) 

₹শু | কিনে, দুজনে কি হচ্ছে? কর্তা কোথায় ? 

স্ক্নতি | তোমার সে খবরে দরকার কি ! 

অংশু। ও বাবা-_ফ্কোস্! কি হয়েছে কি£ রাগারাগি হয়েছে 

নাকি ? 

স্থমতি 1 রাগারাগি মে তোদের হয়, আমরা অত রাগারাগির 
ধার ধারি না। 

অংশু। তা বই কি-_এখন কি আর তার বয়স আছে! এখন 

যে রাগারাগি কণ্তে গেলে এই রকম অর্দচন্দ্র, দিয়ে-_ 
বুঝেছে তো__ 

স্মতি । তাইতো,-_-এখনও আমদের যা রূপ আছে- তোদের 

মাগেরা আমাদের পাঁয়ের ক'ড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি নয়। 

অংশু। তা” অবিশ্যি-_তা; অবিশ্যি বল্্তে পার--রূপ একটু 

আছে বটে--নইলে আর আঙ্বি তোমাদের কাছে এমন 

ক'রে ঘুর্ধুর্ ক'রেনআসি। 
এসতিশশ্বেশ১ রূপ আছে তো স্বীকার করিস্ ? 

শু । হ্যা, তা তো' স্বীকার ক'চ্ছি।. ' রূপটা কি জ্ান-_ 

তীবার বাসন, যুত মাজ বে--তত চকু চক্ ক্বেব।__ 
তোমাদের অনেকদিনের প্রত্মোণো*রূপ একিনা- “অনেক- 
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দিন ধরে ঘস্ছ মাজছ-_-সেইজন্যে এখনও বেশ 
চকচকে আছে-_কিন্ত এদিকে যে ঝর্ঝরে হয়ে 

এসেছে । 

স্থমতি । 

অংশু। 

স্থমৃতি। 

অংগ । 

কেশিনী |. 

অংগ । 

তা” বই কি! 

তা” বইকি বলে আর কি হরে বল! 

মহারাজ এখনও-_আমাঁদের কত ভালবাসেন জানিস্ ! 

মহারাজেরও তখৈবচ কিনা । তারও .যষে এখন আর 
নৃতন কাড়'বার উপায় নেই। ফোগলা দাতে ফক্ ফক্ 

ক'র্তে করতে ডাকৃবেন্__প্রিয়ে।প্রাণেশ্বরী? 1-- 

তোমরা অমনি নদ্গদ্ করতে" করতে গিয়ে পান 

ছেশচে দেবে। অন্য মেয়েমানুষ কি আর এ সব 

সইবে ! 
বটে, মহারাজের নিন্দে কণচছ্ছ! মহারাজ বুড়ে 1 

ঘাট “হ'য়েছে আমান্ ! মহারাজ আবার বুড়ে। ! তা 

চুলগুলো পেকে গেছে- ভোমের ধোয়া লেগে লেগে 

বুঝি ? তা” হ'তে পারে- ছেলে বেল। থেকেই বিস্তর 
যজ্জ কণচ্ছেন !--আর দীতগুলো পণ্ড়লো কি করে 

বল দেখি--হ্র্তুকি খেয়ে খেয়ে বুঝি ? হর্তুকি তো 

ভক্ষ্যদ্রব্যই হজম করে জান্তুম্-_-আজ . জান্লুম, 

ভর্তুকির দন্ত হজ্জম কর্বারও বেশ ত-্মাছ! 

তাঃ ঠাকুমা--ঠাকুর্দীকে হর্তুকির মাত্রা একটু 

কমিয়ে দিতে বাল-_্্রেকালে হরতুকি মহাপ্রভু 

ফোহদিন “সাবার সবশুদ্ধ হজম ক'রে ফেলবেন । 
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( পরিচারিকার প্রবেশ । ) 

পপরি। ছোট মা, খাওয়া দাওয়। কি কর্বেবন না! বেল যে" 

'গেল। 
স্থমতি । এই যাই চ"। 

কেশিনী | তৃউ এখনও খাসুনি ? চ? চ? । 

(নমংশুমান ভিন্ন সকলের প্রস্থান । )' 

আশু ।*আহা ! কি ভালবাস! গে! ! নিজে খেয়ে তুই এখনও 
খাস্নি'। এ আবার ঝড় উঠৃলো--এ কালবোশেখী 

ঝড়ের জ্বালায় অস্থির | 

( প্রস্থান । ) 

তৃতীয় দৃশ্য | 

প্রমোদ উদ্ভান--লতাকুপ্ত | 

( লতাকুগ্জ মধ্যে শতপব্ুরা ও সখিগণ | ) 

_ সখিগণের নৃত্য গীত। 

মেথ কেটে গেছে স্ট ; * 
দেখ ধীরে, অর্থরে, চক্রমা হাসিছে ওই । 

থেমে গেছে ঝঞ্চা, চেয়ে দেখ সই, 

* মৃছুল সুলয় ঘহিছে . 

শোন নীরবে, শাখা শিবে ওই, 

পিকঞ্সাপির়। গাহিছে, 

, সথুবিমল জেরাৎক্সায়, ভূবন গুগন ভগরেঠচ সই 
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চল সথি চল, বকুলের মূলে, 

, কত ঝ/রেছে কুন্ুম, মাল। গাখিগে? তুলে, 

বৃধু এলে তার পরাইয়ে গলে, 
প্রণয়ের খেল। খেলিব সই । 

ত'রে দিব কুঞ্জে কত প্রেম-মুখর চপল হাসি, 

গ্লাহিব গান, উছলিবে কত হখ-হধা রাশি, 

বধুর সনে, প্রেম-স্থপনে, রহিব মগন! সই 1৪ 

( সখিগণের প্রস্থান । ) 

( অংশুমানের প্রবেশ । ) 
অংশু । বাঃ, দিব্যি তো নাচ গান চ'ল্ছিল-_-ওরা চ'লে 'গেল 

কেন--চ'লে গেল কেন? 

শত । কেন আমাকে কি ভাল লাগে না ? 
অংশু | আরে ছ্যা ! তুমি আবার একট! তুমি--তা” আবার 

, ভাল লাগবে !, | | 
শত। আমি তবে কি! 

অংগু । তুমিই বলনা কেন তুমি কি.! 

শত । আমি জানি না-_তুমিই'বল না আমি কি। 
₹শু | ঝল্বো--ঝল্বো ! তুমি একটি স্থন্দর মেয়েমানুষ-_ 
্ নাঁ। ৪:০৬ ূ 

শত । আহা বডডই তো৷ বলেছ 

অংশু। কেন ছোট্ুই বা কোনখানটায় বল্লুগ । সবিশেষ 

দিয়ে বলি 'নি' বলে" বলছ? আচছা-_শোন তকে 
অনু্রাসের ছটা. দিয়ে বুলি তবে শৌন-__তুমি একটি 
দ্দর, সুধ্খসেবা, স্থধার "সরোবর--তুমি মানব-মন . 



তৃতাঁর দৃশু । 0 হক কপিলের তেজ । 

মত্ত-মাতঙ্গ-মোহিত-কারিণী একটি বেশ ফুটফুটে 

মেয়েমানুষ আরও বল্বে ? 

শত ।*না থাক্__যথেষ্ট হ'য়েছে__আঁগে এই অনুগ্রাসেরই 

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি-_তারপর আবার । 

₹শু । আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালবাস ? 

শত। ভালবাষা-_-ভালবাসা, । সে আবার কি। 

 অংশু । ভালবাসা কাকে বলে জানো না__বুঝিয়ে দোব! সে 

বেশ মজার জিনিস,__-এই তুমি যদি আমাকে ভালবাস 

_-তাহ'লে আমাকে দেখুলেই__তোমার মুখ রাঙা 

হ'য়ে উঠ্বে__বুক দুর্দুর্ কণর্তে থাক্বে,_কোন কথা 

বলি বলি ক'রে ঝ্ল্তে পার্বেব না-__আমি তোমার 

অঙ্গ স্পর্শ ক'ল্লে' মন্ধ্ব পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্বে। আবার 

আমি খন কোথাও দূরে, চলে যাব তুমি আমায় 

দেখবার জন্য কত কাদবে, কত গান গাইবে, ইত্যাদি 

ইত্যার্দি। মোট কথা-_মআমায় বদি ভালবাস-- 

তাহ'লে তোমার মননে হবে-__তুমি আর নেই। 

শত। ও বাবা--এর নাম মর্জার জিনিস! এতো রোগ! 

সাধ ক'রে কে আবার রোগকে ডাকে! 

₹শু।*রোগক্ে কি জ্বর ডাক্তে হয়__ রোগ আপনিই 

“আছিস । যেমন হিম লাগাও-_অন্ুথ কর্বে, - 

তেম্নি রূপ দেখ, ,ভালব]স! .তোমার প্রাণটী ঘিরে- 

ফেল্্বৈ? 
শত। সত্যি নাকি । 



কাপিলের তৈজ। [ ৮৮৫] তৃতীয় অফ । 

অংশু-। পরথ কর, এই দেখ, আমি কত হুন্দর-_-আমার 
্ দিকে চাও-_এখনি আমাকে ভালবেসে ফেল্বে । 
শত খ তুমি আবার ন্থৃন্দর কোন্খানটায় । 

অংশু। বটে_আমার, রূপ দেখে সকলে হা হয়ে চেয়ে 

থাকে । 

শত । অপরূপ দেখেও তো লোকে হী! হয়ে থাকে । 

২শু। আমায় দেখে যে লোকে চোখের পাত ফ্যালে ন1 
শত। তাহ'লে তাদের চোখের ব্যারাম আচ্ছ-_-আমার তো 

তোমাকে দেখ লেই চক্ষু বুজে আসে । 

'অংশু। ভাই নাকি ! তবে তুমি আমাকে ভালবাস । 
€ শতপর্ববার হস্ত ধারণ ।.) 

শত। কি রকম! 

অংশু | আর কি রকম, গায়ে হাত দিতেই যে কথা ভারী হুষে' 

উঠ্লো-_মুখটা' একেবারে সিঁদুর হয়ে গেল যে-- 
কেমন আমায় দেখলে ভালবাসা হয় নানা? 

আমার রূপ নেই না ? ধ্কগে৷ বলনা, চুপ ক'রে রইলে 

কেন ? 

তোমার রূপ নেই! তোমার রূপে আমি বিভোর--. 
তোমার সৌন্দর্ষ্ে আমি আত্মহারা |. 

গীত। 
চমিঃ হন্দর্ ছুদ্ষ-ধবল-কোছনা, * 

নিশ্মল-নীল-নিশীথ "গগনে" 

ন্লাখিরঞন তূমি ফুল কুহস্ডৎ 

উধা-কিরণ-রঞ্জিত ক্ুপতকাননে । 

শত 



তৃতীয় দৃষ্ট। [$ ৮৯ ] কপিলের তেঞ্জ। 

তুমি; তরঙ্গ-রঙগগ-ভরা-সাগর-ছবি, 

তুমি, পশ্চিম গগনে, অস্তগামী রবি, 

তাম, নীহার-মগ্ডিত প্রাস্থর শ্যামল, 

মধুকর করম্থিত ফুল্ল কমল, 

তুমি, পুণা-তপোবন মম ন্প্রনে | 

তুমি, বিহুগ কের মধুর গীর্তি 

গত জীবনের হের স্মৃতি, 

তুমি শাস্তি, তূমি প্রীতি, 

তুমি ধন্ম তাম নীতি, 

উহ পরকাল তুমি হে আমার জীবনে 1৭ 

( পরস্পরের হস্তধারণ, পশ্চাতে অসমপ্জের প্রবেশ ও 

উভয়ের সঙ্কুচিত হওন | ) 

₹শু। কেতুমি? 

অস। আমি সন্াসী | 

অং তা" সন্নাসী _এখানে কেন্ত ? একেধারে অন্তঃপুরে ! 
আঅস। আমার অন্যায় হয়েছে ।* কিন্তু কি কর্ব্বো--মআামার 

অনেক দিনের, শ্বৃতি--ভূল্তে পারিনি । আর 

সম্ন্যাসীর অবারিত প্ৰার। ম্তারাজ সগরের অন্ঃপুরে 

কি সন্যাসীর প্রবেশ নিষেধ ? 

অংশু। কি ব'ল্ছে। ! 

রর না, কিছু*নয়। আর্মি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে | 

-আশুশ ভিনি যজ্ঞডুমে আছেন__যদি" কিছু প্রার্থনা থাকে, 
সেইখানে নিবেদন কলোই-** 

অস। আচ্ছা আমি ম্লেইখানেই, যাচ্ছি। 'আমার ধৃষ্টতা 
মার্জনা ক'বেবুন 



কাঁপলের, তেজ 1 [৯০৫ ] তৃতীয় অঙ্ক। 

অংশু। না না তার জন্য আর কি হয়েছে! 
অস। যদিধকিছু না মনে করেন--তাহ'লে আপনাকে. এক্ষটা 

* কথা জিজ্ঞার্সী ক'বো । 
₹শু ! বিলক্ষণ ! খুব,জিভ্ভ্াসী ক'বেবিন | 

অস। আপনি মহারাজ সগরের কে ? 

২ । আমি তীর পৌত্র। « 

অস। তোমার পিত৷ মাতা আছেন ? 

অংশু। না। তারা পরলোকে । 

অস। দুঃখ ক?রো না বাবা । পিতা মাতা কারুর চিরকাল 

থাকে না। এ সংসারে সর্কলি অনিত্য-_একমাত্র 
ভগবানই নিত্য ; আশীর্বাদ কচ্ছি, তোমার সেই 

ভগবানে মতি হোক্। ূ 

অংশু ! আপনার অকস্মাৎ আগমনে আপনার 'উপর ছুক্রিরনীত 

হয়েছিলুম্___অভ্ঞান্নের, অপরাধ মার্ভনা কার্বেবন। 
(প্রণাম করণ) সন্যাসীকে প্রণাম কর (শতপর্ববার 

প্রণাম করণ। ) | 

চিরায়ুস্মতী হও মা। তুমি দুঃখিত হয়ো না বস-_ 
অজ্ঞানাবস্থার 'আপরাধ__অপরাধ মধ্যেই পরিগণিত 

নয়।। এখন যদি আমা জন্য একটু কষ্ট স্বীক্র, 
কর-_আমি পরম আপ্যায়িত হব । 

অংশ । কি কার্তে হবে,বন্তুন। ূ 

অস। ধদি' কিঞ্ি ক্রেশ স্বীকার ক'রে-জীমায় মহারাজের 
। কাছে নিয়ে বাও-_ 

অস 



চতুর্থ দৃশ্য । [ ৪৯১ ] কপিলের তেজ । 

অংশু-। ঝেগ আমন 1, 
প্মস। কারণ-_বজ্ঞস্থান কোথায়_আমি তো ডা” জানি নু! । 
শু ।"বেশ, চলুন-_মামি নিয়ে যাচ্ছি 

(সকলের প্রস্থান । ) 

চতুর্থ দৃশ্য। 

পথ। 
মধুভাগু ও নারদ । 

মধু । আচ্ছা___নারীঁদ ঠাকুর__একটা কথা জিত্দ্তাসা কবে 

বল্বে ? |] 

নারদ । কি জিজ্ঞাসা কর না-_কেন ঝল্বো না। 

যপু। আচ্ছা-স্বর্গ এখান থেকে কত দূর ? 

নারদ । ও যদি দুর মনে কর-_ তাহ'লে কোটা,কোটা- যোজন 
দুরে-আর যদি, কাছে মনে কর-_তাহ'লে তোমার 

মুটোর ভেতর । 

মধু। এ কি রকম কথা হোল! আচ্ছা__তোমরা স্বর্গের 

লোক-_কি সোজা কথা কইন্ত জান না ? ্ 
গলারদ | কেন ? 

| মধু কেন আবার কি--এমন করা ব'ল্বে-যার টীকা 

ভাষ্য-_-কথাঁর চেয়ে ওজনে, বেশী হয়ে যাবে। 
নারদ । আচ্ছা যাঁক্ স্বর্গ -অনেক দ্বুরে__-কেন তোমার সেখানে 

বাবার ইচ্ছে আছে ? 



ক্পিলেরু তেজ । [ ৯২ ] তৃতীয় অন্ধ । 

মধু। 

শারদ | 

আদৌ না। 

সেকি! স্বর্গে যেতে ইচ্ছে হয় না? 

মধু। কি করবে! ঠাকুর- ইচ্ছেটা আমার কিছু বেয়াড়া। তা' 

শ্ারদ | 

মধু। 

নারদ । 

মধু! 

লারদ'। 

মধু। 

নারদ। 

মধু 

-নারদ। 

খবর দিলে কে! ০ 

আচ্ছা__মামরা যে এইখানে হোম যাগ ক'রে ঘী টি 

পোড়াই-_তোমর! কি স্বর্গ থেকে তার গন্ধ পাও ? 
কেন বল দেখি ? 

না তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি__মহারাজ যত্্ব আরম্ভ ক'রে 
অবধি তুমি যে ছিনে জোকের মত--এইখানকার 
মাটী কাম্ড়ে পড়ে র/য়েছ- ব্যাপার কি। তোমায় 

খবর আর দেবে কে, বেড়াতে বেড়াতে এসে দেখ লুম্ 
-মহারাজ যজ্ঞ কচ্ছেনি-__তাই-__ 

তাই একেবারে গাঢ় প্রবাস__ 

মহাব্নাজকে আমি ক্বত্যন্ত ভালবাসি কি না। 

কেন, মহারাজের উপর, হঠাৎ এতটা অনুগ্রহের 
খ্, 

কারণকি? 
আমরা স্বর্গের লোক-__শামরা বিশ্বপ্রেমিক । ঈশ্বরের 

সৃজিত জীবমান্রকেই আমরা ভালবাসি । | 
ছু'্টা, পেঁচা, ইন্দুর, কাঁদর, মেতে মদ্দ__কেউ আর 

তোমাদের কাছে বাদ যায় না বল? 
আমর! যে বিশ্বগ্রেমিক-_আব্রক্ষ স্তম্বপর্ধ্যস্ত সকলকেই 

আমরা ভালবাসি । 
মধু'। বটে তাহলে 'তোমরা এক্ একটি প্রেমের লা, 



টতুথবুশ্তা। . |! ৯৩ ] কপিলের তেজ'। 

বল। আচ্ছা, ঠাকুর তুমি যে ঝল্লে+_মহারাজকে 
। ভালবাস-_-আমি তো মহারাজের ক/ছে কতদিন 
রায়েছি__কিন্তু তোমাকে ভ্তো কখনও আস্তে, 
দেখিনি । 

নারদ | প্রয়োজন না হ'লে কি কাত্তে আস্বে ! 
মধু । তা এখনই বা তোম]র কি এত মাথাব্যথা ধ'রুলোন_ 

“যে একেবারে হত্যা দিয়ে এসে পণড়েছ। বল না 
ঠাকুর-এমহারাজের ঘাড়টি কি মট্ক।তে চাও £ 

নারদ | ছি, ছি, তুমি কি বাল্ছো_ মহারাজকে আমি অত্যন্ত 
ম্বালবাসি | .* 

মধ, কিন্তু মহারাজ যে তোমাকে দেখলেই একেবারে 
অগ্রিশন্ম্া ! 

নারদ, ন|. না, তৃমি মিথ্যা কথা! ব'ল্ছো--মহারাজ আমায় 
কত ভক্তি করেন। 

মধ, | ও সব মিছে-__সবব মিছে। লোক দেখানো-_-লৌক 
্ দেখনে। । ৫ 

নারদ। না. না-তুমি মহারাজের নিন্দে ক'রে তার উপর 

আমার অন্তর চটিয়ে দিচ্ছ ৮ তুমি মহারাজকে ভাল- 
বাস ঝলে, আমি তাকে 'ভালবাসাতে তোমার হিংসে 
হ'য্বেছে-_বুঝতে পেরেছি । 

মধ । আমি মহারাজকে ভালবাসি কে লে £ 

নারদ । কেন আমার কি.চোখ নেই__মহারাজ-্মহারাজ ছাড় 
তোমার মুখে, আর অন্ঠ কথাই নেই। 
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মধু । তাই বুঝি তুমি ঠাওরালে_ আমি মহারাজকে ভাল- 
বানি । আরে পাগল-_আমি খোসামুদে-_মহারাজের 

খোসামোদ করি! 

নারদ । কেন খোসাম্মেদ কর কেন ? 

মধ । নইলে আমি শুদ্ধ যে উপে যাই। 

নারদ । কি রকম ? 

মধ, । ছু চার্টে হাসি ঠাট্টার কথা ক'য়ে যতদিন মুহারা্জর 

সথটা জমিয়ে রাখ তে পার্বো-_ততদ্দিনই তো আমি 

বিদুষক হয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।__মহারাজের ' সথ 
ফুরুলে আর বিদুষকে প্রয়োজন কি! তখন যে 
আমার আস্তিত্ই লোপ হ'য়ে যাবে। 

নারদ । আচ্ছা--তুমি যে সময়টা মহারাজ-_মহারাজ ক'রে 

বেড়াও-_-এই সময় যদি হরির নাম নিতে-_ ». 

মধু । তোমংর যদি কেউ গুগ্িবর্গ থাকে-_তাকে শেখাও 
না গে আমার অত বুজরুগি কর্ববার সথ নেই। 

নারদ | বুজরুগি কি ঝল্ছে! | * 

মধু । এই দেখে শুনেই বল্ছি।-_মুখে বলবে! “হরি” “হরি? 
- আর মলে খভাববো--কার সর্বনাশ করি-_কার, 

সর্বলাশ করি। ও হন্রিও যেমন *চলী __তাক ন্ম 
ডাকে সেও তৈমনি চক্রী | 

নারদ'। কি রকম ? - 

মধু । আরকি রকম কি-_দর্পণে নিজের মুখ দেখ না-_ বুঝতে 
০৬ * 

. পারবে এখন 1. এ যে বীণা বাজিয়ে ঘাড় মুখ নেড়ে 
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র্গিণী ভাজ-_ওতো৷ রাগিণী ভাজ! নয়'_-এক' একটা 
মতলব ভীজ কর- _বুঝতে পারি না কি ঠাকুর ! . এই 

যে তোমার তু্ু্লটি-.এর ভেতরে মতলব একেবারে 
লিলি ক'চ্ছে। 

নারদ। বড় দুঃখিত হলুম__তোমাকে আমি কত ভালবাসি,_ 

ক্স, ।, 

কিন্তু তুমি-_ 

কি কার্বেবা ঠাকুর-_-মামি বড় অপ্রেমিক। ওকি! 

অংশুমানের সঙ্গে--কে ও সন্নটাপী! অসমগ্ত না! 

দাড়াও-_দাড়াও ঠাকুর আমি আস্ছি। 

( মধুভাগ্ডের প্রস্থান । ) 

নারদ । মহামায়ার মায়ার প্রভাবে সকলেই মুগ্ধ । মনে ক'চ্ছে' 

-_-এই প্রবাসের পাস্থ-নিবাসই বুঝি এদের চির নিবাস। 

এই প্রবাসের সঙ্গীই বুঝি এদের চিরসঙ্গী । 
( ইন্দ্রের প্রবেশ ।) 

ইন্দ্র। দেবষি! ৃ্ 
নারদ । দেবরাজ ! কি সংবান্দ! 

ইন্দ্র । আমি সগরের নির্ববাসিত প্র অসমপ্রকে-_-তার পিতার 

কাছে পাঠিয়েছি । সে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে-_সে তার 

*পিতান্ধে এ বজ্ছু থেকে নিবৃত্ত কর্বে। কি এ 
কৌশল ভাল নয় ? 

নারদ | কৌশল- মন্দ নয়-ইকিস্ত্র, তামার বোধ হয়* ফলএন 

ইন্্র। 

হবে না? 

কেন? 
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নারদ'। মহারাজ সগর যে যদ ভঙ্গ করেন--আমার তো ৪ 

,. বিশ্বাস হয় না। 

ইন্দ্র। পুক্রের অনুয়োধ রক্ষা কবে না ? 
নারদ । স্বয়ং নারায়ণের অনুরোধ বোধ হয় রাখ বেন্ না । 

ইন্দ্র । তাহ'লে উপায় ? 

নারদ | উপায় আমি কি ক'রে বলবো । তুমি রাজা-_ 
| রাজনীতি জান-__আমি কি ক'রে বলবো । 
ইন্দ্র । দেবধি, ছলনা ক'বেবন না । 

নারদ। এর আর ছলন! করা করি কি! তোমার রাজ্য তৃমি 
বীখতে পার-_থাক্বে । 

ইন | দেখি; অসমপ্্ ফিরে আম্বক্। বদি রুতকাধ্য হয় 

ভালই-_নচে অশ্বকে হরণ ক'্বেবা । 

নারদ | বেশ। যা" কর্ধবার শীগগীর শীগগীরই ক'র-_-ঘোড়া 
, ফিরে, এলেই য্ঞ পুর্ণী হবে । 

এদিকে চলুন দেবষি, কে আস্ছে । 
( উভয়ের প্রস্থান | ) 

ও চ 
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& 

পঞ্চম দৃশ্য | 

যজ্ক্ষেত্র। 

বশিষ্ঠ ও সগর*। 

বশিষ্ঠ। অশ্ব সম মানবের মন, 
যদি দৃঢ় করে থাক রশ্মি ধরে 

চলিবে ফিরিবে সদ! তোমার ইচ্ছায় । 

কিন্তু একবার যদি রশ্মি ছেড়ে দাও, 

তীব্র তেজে, ছুটিবে সে মানস-তুরঙ্গ,_ 
করি তোল পাড়-_অন্যরের অন্তর অবধি, 

সহজে ধরিতে তারে, নারিবে না আর । 

বল, পরের অধীন হ'তে, কেবা সাধ করে ! 

মহারাজ ! সুখ দুঃখ নহেক' বিভিন্ন, 

শুধু মাত্র মনের অবস্থা । 

আপন আয়ত্তে যদি 

মনেরে আনিতে পার, 

নথ দুঃখের ভেদাভেদ, 

(কভু আর বুঝিতে নারিবে তুমি”_ 
সখ দুঃখ দেখিবে সমান চোঞ্চে। 

( অংশুমান্সহ অসমঞ্রের প্রবেশ | 

₹শু। পিঅমহু ! 

সাক্ষাৎ প্রার্থনা" ফরেন, ইনি আপনার 
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দেখি তোর মায়৷ কেমনে কাটায় । 
অংশু। পিতা! ! পিতা ! আমি তব অভাগা নন্দন, 

তাই বুঝি.তব স্সেহে হয়েছি বঞ্চিত ! 
পিতা ! এমনি অধম আমি, 
ধার হ'তে দেখি পৃথিরী, « 

তার সেবা করিতে নারিনু কৃ । 

তমি মহাত্মন্, 

কর পিত!'এ দাসের প্রার্থনা পুরণ, 

স্রীচরণ সেবি' তব 

করি মম সার্থক জীবন । 

অস। আরে অবোধ বালক ! 
আমার চরণ সেবি' হইবে কি ফল! 

আমি ক্ষুদ্র কীট,_তুচ্ছ তণাদপি, 
: মহাসাগরের এক ক্ষুদ্র বিচ্ব অতি, 

ভঙ্গুর নশ্বর, 

কি ফল হইবে বস রর সেবিয়া ! 

সাগরের সেবা কর, 
নশ্বর জীবন 'তব হইবে সার্থক | 

শতংপ্। | শুবিয়াছি জন্ঞানীজন মুখে, 

“পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্ম 

পিতা হি পরমন্তপহ 

পিতরি শ্রীতিমাপল্সে, 

প্রীয়তে সর্ববদেবতাঠ” 
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তুঁমি তুষ্ট হইলে জনক, 
নারায়ণ পরিতুষ্ট হবে মম 'পরে। 

অস। মম তুষ্টি চাও যদি, 

মম আন্ঞা করহ পালন, 

সেবাপ্রার্থী হ'ক্বোনা আমার । 
অংশু । আজ্ঞা তব করিব পাঙ্সন, কিন্তু পিতা, 

বড়ই কঠোর আজ্ঞ! ক'রেছ প্রচার । 

সগর | অসমঞ্জ ! অসমগ্ত ! 

নাহি জানি হৃদি তোর কি পাষাণে গড়া ! 

পিতা! বলে'ডাকিল তনয়, 

তবু হৃদি গলিল না তব। 

অংশুমান্ ! 

শীঘঘ ডেকে দে রে তোর দতামহীগণে, 

তারা যদি এ বন-কুরঙ্গে” 

গৃহ-মাঝে পারে '্বাধিবারে। 

( অংশুমানের প্রস্থান |) 

অসমঞ্জী | মহামায়া ! পুনঃ ধীরে ধীরে 

| ম্য়াজাল করিছ বিস্তার বের্শ! " 
তা ! 'আজি প্রার্থনা লইয়া এক, 
আপিয়াছি তোমার সমীপে, 

সে যাটঞা আমার কি পৌঁ,"করিবে পূরণ ? 
সগর। বল বস, কি তৰঞ্প্রার্থনা,২- 

এই দণ্ডে করিব পুরণ । 
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 অসমঞ্জ । 

বশিষ্ঠ। 

তসমতী | 

পূর্ণ করিবারে বৎস, তোমার প্রার্থনা, 

প্রন্তুত তো রয়েছি সতত । 

দুঃখ এই-_তুমি কভু 

মম পাশে চাও নাই কিছু। 

শুনিলাম লোক মুখে, 

ইন্দ্রত্ব কামনা করি', 

মহাযজ্ঞ করিতেছ তুমি, 

আর অনুষ্ঠান দেখিয়া যকতর, 

মনে হয় কথা মিথ্যা নয়। 

পিতা ! দেবছেষী যজ্ঞ তোমা” কে দিল মন্ত্রণা ? 

দেবছেষী নভে বস, কভু এই যাগ। 
মানব মাত্রেই করে স্বর্গের প্রয়াস, 

শীন্তি-আশ কেবা' নাহি করে এ সংসারে ? 

জনক তোমার 

শান্তিহারা হ'য়েছিল প্রাণে 

চিত্তের প্রসাদ দান করিতে উতহায়, 

আমি ওরে এই যজ্ছে করায়েছি ব্রতী । 

ইন্দ্র-ছেষ নহে' কভু সংকল্প মোদের । 
তবে আর কোন নাহিক প্রার্থনা মৌর। 
'দেবছেষী যজ্ঞে ব্রতী, হয়েছেন শুনি” 

এসেছিনু-_ফঞ্র্পনবারণ করিতে প্রার্থনা, 
, চলিলাম তবে, 

কার্য; শেষ হয়েছে আমার | 



পঞ্চ তৃশ্ | [*১০৩ ] কপিলৈর ছেজ। 

(*মধুভান্ডের প্রবেশ |) 

মঞু। কুমার ! কুমার ! আমায় ক্ষম! কর। আমিই তোমায় 

সন্াসী সাজিয়েছি। 

অসমগ্। কে ব্রাহ্মণ! 

উপকার করি' ক্ষমা চাহে কে আবার ! 

পরম হিতৈষা বন্ধু তুমি হে আমার, 
তুমিই আমার, 

পরিষ্ষার করিয়! দিয়াছ পথ। 

( কেশিনী, সুমতি ও অংশুমানের প্রবেশ । ) 
স্থমতি। কহ! কই"! অসমগ্র কই রে আমার! 

কেশিনা । এই যে আমার বাপ. ! 

অসমঞ্জ আসিবে বলিয়া, 

তাইরে স্মৃতি, 

ক'য়দিন হ'তে হ'তেছিল ব্যাকুল পরাণ? 

ভাল আছ বাপ? 

আমি তব পাষাণী জননী, 

পাবাণ-পরাণে তোমা” দিয়েছি বিদায়, 
, বুঝি শুভ বার্ত। তব, 

“উইবারে অধিকার নাহিক আমার। 

- সগর। কেশিনি! স্থমতি ! | 

বন- বিহঙ্গেরে রাখ পিঞ্ুরে রিয়া 
নহে এইক্ষণে যাইবে উড়িয়া । 

স্থমৃতি। পেয়েছি যখন আর কি যাইতে দিব! 



কপিলের তেজ । [1 ১০৪ | তৃতীয় তার । 

বক্ষঃ-মাঝে রাখিব লুকায়ে । 

অসমঞ্ত ॥ একি ! একি ! কেন হয় চঞ্চল হৃদয়! 

নারায়ণ ! বহু কষ্টে 

অশ্িকুণ্ড হ'তে হয়েছি বাহির-_ 

পুনঃ একি অগ্নি-পরীক্ষার মাঝে, 

ফেলিলে আমায় ! 

না, পালাই পালাই, বড়ই ছুর্ববল হৃদি 

সর্বনাশ এখনি ঘটিবে।' 
ৰ ( অস্মঞ্জের প্রস্থান | ) 

সগর | চলে গেলি বাপ! 

মরুভূমে মরীচিক1 সম 

দেখ দিয়ে কেন তৃষ্ণা বাড়ালি দ্বিগুণ ! 

কেশিনী | মহারাজ ! ধৈর্য্য ধর, কি করিবে, 

পুক্র-স্থখ নাহিক মোদের ভালে । 

আমি জননী-_বাছারে আমর 

দশ মাস ধরেছি জঠরে, 
স'য়েছি দারুণ প্রসব বেদনা, 

বাছারে করিতে পুষ্ট, 

হৃদয়ের রক্ত ক্ষীর কার' 
অপিয়াছি বদনে তাহার, 
অবিকার চিতে '* 

মেল মুত্র পরিষ্কার করিয়াছি, তার,__ 

সে হেন সন্তানের বিরহ-যাতনা, 



প্রথম্ট্দৃস্ত। [ ১৫]... কপিলের তেজ! 

অর্থল! রমণী হঃয়ে সহিতেছি আমি-_- 

আর তুমি__ 
সগর। তুমি পাষাণী জননী । 

চতুর্থ অঙ্ক ; 

প্রথম দৃশ্য 

পথ। 

তসমগ্ত ও ইন্দ্র । 

ইন্দ্র । কি গো, কি হোল? 

অসমগ্ত । কে আপনি ? আপনি এখনও দাড়িয়ে আছেন ? 

ইন্দ্র । তা থাকবো না। “দেবদেষী যজ্ঞ ক'রে মহারাজের 

সর্বনাশ হবে_£জেনে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে 

: পারি । তারপর ফি হোল %*কৃত্তকাধ্য হ'য়েছ তো ? 

অসমঞ্ক 1:এখুন আপনি ভূল শুনেছিলেন-_মহারচুদ তো, ইন্দ- 
_.. দ্বেষী যন্ত্র কচ্ছেন না। 
ইন্দ্র। সেকি উনশত অশ্বমেধ টার -করা হ'য়ে গৈছে__ 

এইবার শতসংখ্যু,পুর্ণ হঝে। তা'হলেই তিনি শতক্রতু 

হঃয়ে স্বর্গের সিংহাসনে ব'স্বেন্ $ 



কপিলের তেজ। 1 ১০৬ ] চতুর্থ/অস্ক। 

অসমগ্তী | 

ইন্দ্র। 

অসমগ্ড ৷ 

নি 

হজ 

অসমগ্ত।, 

ইন্দ্র । 

অসম্প্ ৷ 

ইন্দ্র। 

অগম । 

না, সেইরূপ তে| তার অভিপ্রায় নয়। 

না, না, তুমি ছেলেমানুষ- তোমাকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে 

দিয়েছে। 

আমি সত্যবাদী, জিতেক্তরিয়, ব্রক্ষষি বশিষ্ঠদেবের মুখে 
শুনেছি। আপনাকে কে এ কথা বললে ? 

সকলেই বল্লে-__-আবার কে এ কথা বললে ? ইন্দ্রদ্বেষ 

যজ্ঞের সঙ্কল্পল ন! হ'লেও কার্যগতিকে যে তা? ভায়ে 

পড়ছে। 

কি রকম ? 

শতাম্মমেধ পুর্ণ হ'লেই ইন্দ্র হ'য়ে বাবে ! 
তাহ'লে শত অশ্বমেধ যজ্জই কি ইন্দ্রত্বের মূল্য ? তাহ'লে 

যার শতাশ্বমেধ যন্ত্ত কর্ববার ক্ষমতা আছে সেই তো 

ইন্দ্র হতে পারে 5 

তা 'পারে। রর 

আহা, ইন্দ্রের দুঃখ স্মরণ ক'রে আমার কষ্ট হচ্ছে । 

নিশিদিন দানবের অত্যাচারে জর্জরিত, তারপর 

মানবের দ্বারাও তাকে মাঝে মাঝে উদ্বীষ্ত হ'তে হয়। 

ভাবতুম্ব পীশ্বর্্য শুধু বুঝি দুর্বল মত্ত্যবাসীকেই 

উন্মাদ ক'রে দেয়; অর্থ মানবেরই নথ স্াহ-_ত1 
নয়, অর্থ সর্ববত্রই অনর্থ করে__তার স্বর্গ মর্ত্/ প্রতেদ 

নাই-_দেবতা মাব্রব বিচার নাই। জ্ঞানীর যথার্থই 
, বলেছেন অর্থ সর্ব্ব অনর্থের,মূল। 

.. ইন্দ্র । তারু”কোম ভুল নাই। আর্থর মাদকতায় মুগ্ধ হ'য়ে 



প্রথমদুশ্ঠয। [ *১০৭ ] কপিলের তেজ । 

শিঁজে দেবর/জ আমি স্বর্গ ছেড়ে আজ কয়াদিন এ 
পৃথিবীতে ভ্রমণ কচ্ছি! পৃথিবীর ৰাতালে আমার শ্রাস 
রুদ্ধ হ'য়ে আসে, কিন্তু কি ক্্্বো__উপায়নাই-_ 
নইলে ইন্দ্রত্ব যায়। 

অসমপ্ত । আপনি দেবরাজ, ? 

ইদ্্র। আমিই অভাগা দেৰরাজ। তেত্রিশ কোটা দেবন্তার 
*মধ্যে সর্ববাপেক্ষা ছুঃখী আমি । আমার মত বিপদ, 

আমার মত চিন্তা-_কারও নাই। ক্তুমি মত্ত্যবাসী-_-তবু 
তুমি আমার' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ট । তোমার জদয়ে 
যে শান্তি-রীজ্য আছে আমার স্বর্গরাজ্য "তার কাছে 
অতি তুচ্ছ। | 

অসমগ্ | তবে ইন্দ্রপদ ত্যাগ করেন না কেন? 

ইন্্র। এ তো অর্থের মাদকতা ।* ত্যাগ কার্তে পার্ল আমার 

আর দুঃখ কিসের। কিন্তু অর্থ ত্যাগ রুরা বড়ই শক্ত, 

অর্থের অস্বাদ যে ন! পেয়েছে তার-প্রাণে অর্থ লিগ্দা 

নাও জগতে পাঠে, কিন্ত্বু অর্থের আস্বাদ পেয়ে তাকে 

ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। 
অসমগ্ত | যদি অথকে ধুলি জ্ঞান ক'ত্ৰে প্নরেন। 
: উল্নসৈ রফম কজন পারে! তোমার মত, একট 

গ্রকাণ্ড সাস্রাজ্যের প্রলোভন' ছেড়ে কজন আস্তে 
পারে ! তুমি জামার্*চেয়ে 'অনেক শেষটা তনেক 
উচ্চ। 

অসমপ্। আমি ক্ষত্র কীট । আমায় কেন প্রশংসা! ক'চ্ছেরি 



কপিলের তেন [ ১৭৮ ] চতুর্থনক্চ। 

আমি তবে চন্লুম। আপনার দুঃখে আর্ট বড়ই 
দুঃখিত। ০/ 

( অসমঞ্জের প্রস্থান । ) 

(নারদের প্রবেশ । ) 

নারদ । এ যে অসমঞ্জ চ'লে যাচ্ছে! কিবল্লে? 

ইন্দ্র। বললে বশিষ্ঠ ব'লেছে ইন্দ্রদ্ধেষ এ যজ্ছের সংকল্প নয় । 
নারদ । তুমিও তাহ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়েছ__বল ? 

ইন্দ্র । সেকি-কি বল্ছেন্। 
নারদ। আর কি বঝল্ছি-_-ঘোড়া যে ফিরে এল ! 

ইন্দ্র।'সেকি! " . 
নারদ। আবার সেকি! এল ঝুলে! এঁষেকি রকম ছুটে 

আস্ছে দেখ ছে। না ? 

ইন্দ্র | তাইত! ০ 

নারদ আর*কি এইবার--স্ত্রী পুক্রদের নিয়ে এস গিয়ে-_ 

পৃথিবীতে বাস কর। 
ইন্দ্র | কি ঝল্ছেন্! না, না,--মামি অশ্ব অপহরণ করি। 

নারদ। সেকথা তো অনেক দিন থেকেই শুন্ছি । 

ইন্দ্র। ও বুঝিছি নাপনি ব্যঙ্গচ্ছলে আমাকে অশ্বাপহরণের 

উপদেশ দিচ্ছেন । আঙ্মিচন্ুম__খখনি গল্প অপ্লহরণ 
কণবেবা। সগরের যক্ত-_কিছুতেই পূর্ণ হ ্  দৌব 

না | (ইন্দ্রের প্রস্থান ।) 

নারদ । করিছেন লীলা লমলাময়।॥ ৭ 

 কোন্রকার্ষ্ের কিবা ফল, ক কারে নির্য়। 



হতাস্ধ দৃশ্য । | ৯০৯ ] কপিলেবু তেজ" 

শঙ্কর সঙ্গীতে যবে 

দ্রব হ'ল বিষুর চরণ 

"গন্পযোনী সেই বারি, 

রাখিলেন কমগ্ুলু মাঝে। 
ধরাবাসী জীবেরে,তরাতে, 
সেই বারি গঙ্গারপে 

অবতীর্ণ হবে অবনীতে-_ 

আজ হ'তে কারণ সূত্রের তার 

হইল আরন্ত। 

(প্রস্থান। ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

প্রমোদ-কানন। 

( শতপর্ববার গীত।) 

গেদিন ও ছিল মধু যামিনী, 

পূর্ণ টাদিস্ত। অকাশে ; 

মোন ও মলয় ঝুহয়াছিল, 

কুগ্জ ভরিয়! ফ্ুলবাদে। 

গরুলত। মর্ধমরি? 

উঠেছিল শিহক্রি) 

(দাদন ও পাখ] গেয়েছিল, « 

ভের্সেছিল*তান বাতানে | 



কপিলের তেজ । [ ৯৯৮ ] .. চহুর্থাঅস্ক। 
সেদিনের মত সবই আছে আজ, 

সেই বিশ্বের শোভ।, প্রকৃতির সাঞ্জঃ 

সেই সমীরণ, নেই ফুলবন, 
সই ফুল রাশি, জোছনার হাসি, 

সণই আছে তবু সকলি মলিন,-- | 

সে আজিতে নাহি মম পাশে "ঘ 

(সঙ্গীতকাপীন শতপর্বর অজ্ঞতনারে ধাঁরে ধীরে অংশুযানের 

প্রবেশ ও তাহার অতিনিকটস্থ একটি প্রস্তরবেদ্িকায় অংশ্তমানেত 

উপবেশন ; সঙ্গীত শেষে অকনম্মাং অংশুমানকে দেখিয়া শতপর্ববার 

আশ্চধ্য ও লজ্জিত হওন।) 

শত । ও মা, তুমি এইখানে বসে রয়েছ__মার আমি 
তুমি এসেছ-__ আমাকে বঝ্ল্্তে নেই ! 

₹শু। বল্পেকি আর এমন একখানি স্থধানিব্যন্দি সঙ্গাত 

শুনতে পেতুম্। আহ। ! কি স্থন্দর ! এখনও প্রাণ 

তারে বাজছে! 

শত। তুমি আজকাল যেন একটু কৰি হ'য়ে পাড়েছ্। 
অংশ । কেন গ”-_আমার গায়ের চার্দিকে ভ্রমর ট্রমর বুঝ- 

খুব উড়াছ ? 

শত । সে আবার কি 

শু) । তুমি যে ব 'ল্ছো-_আমি কবি হ য়েছি__ 

শত ॥ তা” তাতে গাহয়র চার্দিকে ভ্রমর ঘুর্বে কেন গ' 

অংগু। ঘুরবে না! কবি হ'লে কত বাটা-বাটা ফুলের মপু, 
কত _ অশচলা অচ্লা টাদের সুখী খেতে হয়। 
ফুলের মধুগ্ডলে। যদি করিরাই সব পান কণ্লে_ 



দ্বিতীয় দৃশ্ত। 1১১১ এ কপিলের তেজ'। 

তালে ভ্রমর বেচারীরা যায় কোথা বল! কাজেই 

, কৰিদের চার্দিকে ঘুরুবে না তো কি কগর্বর । 

শত ।*ও মা, তবেই তো মুস্ষিল ! 

শু | মুক্ষিল কেন? 

শত | মুক্ষিল, নয়_-তোমার কাছে-আমি যাব কি ক'রে 
গো__ভোম্রাকে যে আমার বড় ভয় করে। 

অ$শু। এয।_-তবে আমি কৰি হব ন|-_-কেমন ? 

: শঙ্ত। কিন্তু আজকাল তুণি যে বড় গম্ভীর হ'য়ে থাক-__- 

তাইতেই তো৷ আমার মনে হয় তুমি কবি হ'য়ে গেছ। 

আংশু এঁযা_গম্তীর,* হলেই কবি হয় নাকি! প্তা আমি 

কি বড গম্ভীর হয়েছি ? 

শত। তোমার কথায় কথায় কত্ত হাসি ছিল-_ 

অংশ । কেন, এখন কি আমি হাসি না? 

শি! হাসবে না “নন--সে হাসি' শরতের প্রভাতের মত 

ভাশ্বর ছিল, মার এ হাসি যেন কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের 

প্রভাত মত। সে* হাসি বর্ষার নদীর মত দুকুল 

ছাপিয়ে উঠতো--মার “এ হাসি-__নিদাঘের শুক 
শীর্ণ তটিনীর মত। 

'অংস্ত। খা বাঃ কুবি তো হয়েছ তুমি-_কি স্থুন্দর উপমার 
“ঘটা । 

শত। তুমি আমার লঙ্গে কতু পরিহাস 'কণর্তে__কিন্তু"এখন 
পরিহ!স না কালে পাছে “আমি কিছু «মনে করি-_ 

সেই জন্যই যেন_₹ 



কপিলের তেজ । [ ১১২ ] চতুর্থ স্ক। 

অংগ । ভুমি বড় মিথ্যা কথা কও কিন্তু। পরিহাস কশ্সি না! 
এই দেখ তুমি গান গাইছিলে-_চুপি চুপি স্বোমার 
অহ্ঞাতসারে এসে এখানটিতে কসেছিপুম-_তুমি 

আমাকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠলে_ এ কেমন 
সুন্দর পরিহাস ! তার পর হেসে হেসে কত কথা 
কইছি।-_আগেই বাকি রকম ক'রে কথা কইভুম ? 

শত। না, তুমি আমার কাছে চাপছে। তোমার কিছু 

হয়েছে । টু 

₹শু। এই দেখ-__-পাগল আবার কাকে বলে! আসগার 

“আবার কি হবে ! 

শত । তুমি যেন কিছু ভাব! যে দিন বাবা এসেছিলেন_ 

সেইদিন থেকে-_তুমি যেন তার এক রকম হ'য়ে গেছ । 
₹শু। কি হয়েছি! আমি কি উ্টে গেছি ! আমার সাম্নের 

দিকটা কি পেছন হয়ে গেছে !-আর পেছন দিক্টা 

সামনে হ'য়ে গেছে! 

শত | বুঝতে পেরিছি__তুমি আমার কাছে কথা ভাঙ্গছে। না 

₹শু | কথা! ভাঙ্গবে কি ক'রে--কথা কি ভাঙ্গা যায় । 

ত। যাও কেবল পরিহাস ৃ 

অংশু। এই যেৰ 'ল্ছিলে আমি. পরিহাস করি: তোমার 

নিজের কথায় তুমি হেরে গেলে ! যাও, আরৎ 'তোমার 

কথার মূল্য নেই। 
শত ।. স্বায়ী! গোপন কর না-_আমি সব বুঝতে পেরোছি-_ 

' বল তোমার কি, হয়েছে 1. 



দ্বিতীয় দৃহী। [ ১১৩ ] কপিলের তেজ 

অংখ। বি আশ্যষ্য, কিছ হয় নি-_-তবু তোমার .জোযে 

ব'ল্বো হয়েছে। 

শত *না__-তোমাকে ব'ল্তেই হবে, না,বাল্লে আমি ৪ 
কিছুতেই ছাড়বে না। | 

২শু । বেশ তো ন! ছাড় যদি-_আমাঁরণ্তাতে ভালই তো! । 

শত। তুমি আমাকে বাল্বে না ! 
অুংশু। কি বল্বো ? |] 

শত।' তুমি এমন উদাস হয়েছ কেন ? 
অংশু। উদাস হ'য়েছি! উদাসীনতার লক্ষণ আমার কোন্- 

খান্টায় দেখুলে পরিয়ে ! নিত্য নৃতন বেশী পরিবর্তন 

ক'চ্ছি-_কস্তুরী চন্দন তো ডুবেই আছি-_আর 
খঃওয়া-_সে তো ক্ষীর, সুর, ভুপ্ধ, ছানা,_তার তো 

আর বিরাম নাই | 

শত । না, তোমার আগেকার "সত বিলাস নেই_.আহারও 
তোমার অনেক কমে গেছে । 

অংশু। ন্যাবা হলে লোকে সমস্ত পৃথিবীটা হ'ল্দে দেখে। 
তোমার নিজের আহারে আ্বরুচি--থেতে পার না,__ 

নিজে গর্ভভারে অবসন্ন,_তাই বুঝি মনে ক'চ্ছে_- 

সবারই তাই? পাগ লি-_আমরা যে পুরুষ মানুষ । 

শামী, আমি তোর্মীর পায়ে ধর্ছি-_ঞ্লীমাকে*বল কি 

হয়েছে !,তুমি আমার কাছে মুখে গোপন প্কচ্ছ: বটে ! 

কিন্তু শালীর মন তো তাপগুন্ছে না, মন যেন ঝল্ছে__ 
তোমার কিছু হ'ট্মেছে । 



কপিলের'তেজ। [ ১১৪ ] চতুখ অফ। 
ঙ চ 

২ । না, আর তোমার কাছে গোপন কার্য নাঃ। তুর ঠিক 
ধরেছ-_ আমার মানসিক পরিবর্তন হ'য়েছে। এতদিন 

জান্তুম অমি পিতৃমাতৃহীন-__কিন্তু সেইদিন অকস্মাৎ 

আমার পিতাকে ছেখে,__-অন্ধের চক্ষুলাভ হ'লে যেরূপ 

আনন্দ হফ-- সেইরূপ আনন্দ হয়েছিল । ভেবেছিলুম্ 

আশ মিটিয়ে পিতার চরণ সেবা কা্নব। কিন্তু আমি 

সে আশায় নিরাশ হয়েছি; তিনি জীবন্মুক্ত যোগী-_ 

তিনি কারুর সেবাপ্রার্থী নন্। পিতামহ, পিতামহারা 
তীকে গুহে রাখবার কত চেষ্টা কাল্লেনি- কিন্ক তিনি 

কিছুতেই ধরা দিলেন না-_বন-বিহঙ্গের মত উড়ে চলে 

গেলেন । আমার ইচছা কত কগ। 

কইবে।--কিল্থু আমার মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে 

গেল। 

শত | কেন মনে মিলিয়ে যাবে প্রভু, যদি তোমার একান্ত 

হী 55 
” (| 

ইচ্ছা থাকে, ভগবান্ তোমার সে ইচ্ছ৷ পুর্ণ ক'বেনন-_ 
কোন না কোন দিন তার সঙ্গে আবার তোমার সাক্ষাৎ 

করিয়ে দেবেন ।” 

দেখ” ভগবান, সতী-বাক্য যেন মিথা। না হয়। 

এস প্রভূ, লতাকুঞ্জে একটু বসি--এখানে ঠাগু। বাতাস 

/ 

, দিচ্ছে | 



তৃতায় দৃশ্ত। হ।858. ৭] কপিলের 'তেজ । 

তৃতাষ দৃশ্য । 

. অআনযাধ্যা- প্রাসাদ ? 

সগর ও স্মতি ; 

( সগর-সম্তানগণের প্রদেশ । ) 

সগর | এস (প্রিঘ বশুসগণ স্বোর, 

আশ লারে আসিয়াছ ফিরে ? 

তাক্িন্তবে যচ্ পুর্ণ হইবে আমারু*! 

বল, খল, রাখিয়াছ কোণ! তুরঙ্গম ? 

য-ভূমে ঘোখেছ কি ভয় ? 

এবে মোরে আসিয়ান "দিতে সমাঢার ? 

বল, বল, নীরব কি ভেতু-_কন মিয়মাণ ! 
করি' দিগ্রিজয়, আনিয়া হয়, 

উৎসবের চিহ্ক কেন নাঞ্ভেরি সবার ? 
১ম পুজ । পিতা! শঙ্কায় না কথা সরে বদনে মোদের- 

মোরা তব অকুতা সন্যান, 

অশ্থ লয়ে নারনু কিরিতো? 

সভ্র যাটি সোদর আমরা-. 

নাহি জ্যুনি কোন্কুহকের বলে. 

দেবতার ছলে, 

তীক্ষু দৃষ্টি কইতে মোদের 

অপহ্ত ছুইল তুরঙ্গ। 

,সগর । এয ! আন নাই বাজী 



কপিলের তেজ । [ ৯১৬ ] চতুর্থ অঙ্ক । 

২য় পুক্ত 

সগর । 

১ম পুভ্র। 

রিস্তহস্তে এসেছ ফিরিয়া ? 

তাই ভ্িয়মাণ-_ 

তাই নাই উত্সব লক্ষণ ! 

অপহৃত হ'য়েছে তুরঙ্গ-_ 

আসিয়াছ দিতে সমাচার ! 
মোর পাশে না আসিয়া যদি, 

এতক্ষণ অন্বেষণ করিতে সকলে, 

কোন্কালে মিলে যেত' বাজী । 

যাও মুর্খগণ, কোথা অশ্ব কর অন্বেষণ। 

পিতা, নদ, নদী, পর্ববত, কন্দর,' 

নিবিড় অরণ্য, দ্বীপ, * 

তোলপাড় করিয়াছি, অশ্বের কারণ । 

কোনখানে না মিলিল তাহার সন্ধান-_ 

নারিনু জানিতে পিতা, অশ্বচোর কেবা । 

যাও পুনঃ ফিরে, 

স্বর্গ্য মর্ত্য রসাতল, করন্অন্বেষণ। 

চিরতরে বিদায় দিতেছি সবে, 

অশ্ব যদি পাও তবে ফিরিও আবার, 

নহে এ জনমে কভু ফিবি' 

আসিও না আর। 

তাই হোক্ তবে__ 
চিরতরে দাও পিতা, বিদীয় মোদের, 
পদধলি দাও মা জননি.__ 



ততীধ় দশ্ত। [ ৯১১৭ ] কপিম্বের তেজ। 

যদি অশ্ব এনে দিতে পারি পুনঃ 
তবেই ফিরিব মোরা,_-নহে এই শেষ । 

স্মতি । ভগবান্, রক্ষ। ক'র সন্তানে আমীর | 

সগর 

(সগর-সন্ভানগণের প্রস্থান |) 

কি করিলে নাথ! 

এক পুজ্রে দিয়ে বিস্জন 
অনুতাপানলে হৃদি, 

আজও তব হ'তেছে দহন, 

একি পুনঃ করিলে রাজন্ ! 

বড় অভিমাঁশী নন্দনেরা মোর 

অশ্ব যদি নাহি পায় কভু, 
আর ফিরে আসিবে না তারা । 

কি যে করিতেছি আমি জ্ঞানি না ন্্রমতি। 

জান, বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা 

কে যেন কাড়িয়। ল'য়েছে মোর। 

যেন স্বপ্নব কাধ্য ক'রে যাই,-_ 

নাহি জানি কোন্ গ্রহ 
হয়েছেন রুষ্ট মোর প্রতি ৯ . 

স্থমতি,*্বড় জ্বাল৮ বড় জ্বালা-_ 

বুঝিয়াছি জ্বাল! দিয়ে গড় এ সংসার । 
তাই মহাঁষৌগী মহেশ্বর সংসার-বিরাগী-_ 

সেই সে কারণ, 

মুনি ধধি সকূলেই কানন-নিবাস্ট ৷" 



কগিলের তেজ। [ ১১৮ ] চতুর্থ তা । 

স্থমতি, গালি দাও, ] 

তিরস্ার যত পার করহ আমায়__ 

মুর্খ আমি-_ পিতৃত্বের অহঙ্কারে 

ক্রোধে অন্ধ হশয়, 

বলিলাম পুভ্রগণে ফিরিও না আর। 
কিন্তু ভাবি নাই মনে একবার, 

আছে তাহাদের প্রসূতি জননী-_ 

মোর চেয়ে ঢের বেশী, 

পক্র "পরে অধিকার যার । 

স্মৃতি । মহারাজ, ক্ষম! কর মোরে । 

্ অৰল৷ রমণী আমি, 

না বুঝে কা'য়েছি কথা-_ 

করিও না রোষ গুণমণি। 

তুমি পিতা__তোমার- সন্তান, 

যাহা ইচ্ছ। করিবে তোমার । 

তবে, সন্তানেরে বড় ভালধাসি আমি । 

সগর | সকলেই ভালবাসে আপন সম্থানে । 

মোর সম কথায় “কথায় 

কেবা-দেয় সন্তানে বিদায় ! 

ওহো, মোর মত মহ্থাপাপী নাহি বুঝি আর ! 

: ( প্রস্থান। ) 

স্বরমতি'। কি ধে হবে কিছুই বুঝিতে নারি ! 
চিত্তন্হিত্র বাঁক রাজার-_ 



. তৃতীয়ক্দৃশ্তয। | ৯১৯ ] ' কপিলের তেজ 

' হবে কি উন্মাদ ! 

কেশিনা। 

স্থমতি | 

কেশিনা | 

স্তমতি। 

কেশিনা | 

পুক্্রগণে ক্রোধভরে, 

চিরতরে দানিল বিদায়__ 

পাবে কি তুরঙ্গ-- 

কফিরিবে কি বাচার আবার ! 

ফিরে যদি আর নাহি *সাসে-_ 

( কেশিনার প্রবেশ । ) 

কে স্ুমাতি ? 

দিদি, পুজরগণে মোর, মহারাজ 

চিরতরে দেছেন বিদায়। 

কেন বোন্, অপরাধ কিবা তাহাদের ? 

অপহৃত হইয়াছে বঙ্ছের তুরঙ্গ, 

_-আন্বেষণ ক'রেছে বিস্তর তারা, 

কিন্কু ন। পাইয়। হয়, 

এসেছিল রাজপাশে জানাতে বারতা । 

মহারাজ ক্রোধভরে, বলেছেন সবে 

'যদি অশ্ব নাহি পাস্-_ 

আর ফিরে আসিস্নি তোরা, 

অভিমান ভরে গেছে চলে বাছারা৷ আমার | 

দিদি, আর যদি নাহি আসে তারা ? 

কেন বোন্,"কেন ফিরিবে,লা*?' 
বীরতায় বীধ, বুকন- 
কাতর কি হেন হোস্ ? 



কাপিলের'তেজ। [ ১৯২৭ ] চতুর অঙ্ক। 

স্থমতি। দিদি, ধীরতা যে শিখিনি কখনো । 

পুজ্রতরে চিরকাল ব্যাকুল ষে আমি। 

পুক্রদের সামান্য ধরিলে মাথা 

ক্ষুধা তৃষ্ণ৷ ত্যাগ ক'রে ঝসে থাকি আমি । 

এত বড় হ'য়েছে তাহারা, 

রাত্রিকালে থাকে শুয়ে, পুভ্র-বধূ সনে-_ 
যদিও লজ্জার কথা-_ 

তবু ছুটে গিয়ে দেখে আসি 

স্থথে নিদ্রা যাইতেছে কি না! 

দিদি, বড় ভয় হ'তেছে আমার, 
বাছার৷ কি আসিবে ফিরিয়া! আর, 

মা বলি', এ অভাগীরে ডাকিবে আবার ? 

কেশিনী ।' বুথ! অমঙ্গল চিন্ত! কেন করিস্ স্থমতি ? 

_ পুক্রগণে কর্ আশীর্ববাদ-_ 

লয়ে হয়, ফিরিবে নিশ্চয়, 

নিরাপদে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে মোদের । 
কত রাজা রাজ-পুক্র, যজ্ছের তুরঙ্গ ল'য়ে 

নিয়ত যাইছে পৃথিবী-ভ্রমণে ; 
সংগ্রামে জিনিয়া সবে, লংয়ে বাজী 

মহা মহোহসবে, ফিরিছে আবার-_ 

তোর পুক্র একা যায় নাই বোন্। 

তব ক্ষত্রিয় নন্দন,ডর কি র্লারণ, 

ক্ষত্রিয় জননী তুই_ 



তৃতী দৃখ। 

মত্ত, | 

কেশিনী | 

স্থমতি। 

কেশিনী | 

[ ১১২১ ] কপিলের তেজ। 

ধন্যা হবি পুক্রের গৌরবে। 
দিদি, প্রাণ মোর কিছুতেই বোধ নাহি মানে । 

বাজারে বলিতে গেনু কি করিলে প্রভূ__ 

অভিমানী নন্দনের! মোর 

আর যদি ফিরে নাহি আসে-_ 

মোরে লক্ষ্য করি * 

মহারাজ আত্মনিন্দ। করিতে লাগিল কত-_ 

মহাঁরাঁজ-বাক্য তুই ধরিস্ নি বোন্। 

মনেতে কি আছে তার মন! 

সর্ববদাই উদ্দাস গম্ভীর__ 

আমাদের উচিত এখন, 

তিনি যাতে স্থথে রন, 

নিশিদিন সেই চেষ্টা কর%।, 

দিদি, আমাদের শান্তিমত্ম সংসার আছিল, 

এ অশান্তি কে আনিল তায়! 

কে আর আনিবে বল, 

করেছি যেমন কম্ম, 

ফল তার ভূগিতে তো হবে” 
চল যাই রাজার 'নিকট-_- 

করিবেন চিন্তা শুধ, রহিলে একাকা |. 

( উভয়ের প্রস্থান |) 



কপিলের রেজ। [ ১২২৫ | চতুর্থ অক্ষ 

চতুর্থ দুশ্খ | 

 পাস্তাল-পথ ' 

ইন্দ্র ও অস্নরাগণ | 

ইন্দ্র । আসিতেছে দেখ চেয়ে সগর-নন্দন, 

করিতে করিতে এ ধরা বিদারণ | 

উহাদের অস্ত্রের আঘাতে, 

চেয়ে দেখ দরিতেছে কত শত জীব--- 

শোন দিক্ পুণ করুণ চীতকারে । 

কারে ছিন্ন শির, দীর্ণ কলেবর, 

ভিন্ন ব্বক্, ভগ্ন অস্থি কারো,__ 

কত সংখ্যাহীন প্রাণীর রুূধিরে 

কর্দম হ'তেছে এ ধরণীর 

খনিতশ্ম্বত্তিকা | টু 

দেখ, দেখিতে দেখিতে ভ'য়ে গেল 

অতল গভীর 'এক প্রকাণ্ড গহবর। 

অনন্ত অসীম-- 

দৈর্থ্যে প্রস্ছে দৃপ্রিদনাহি চলে । 
যেরূপ, উদ্যমে ওরা খ,ড়িছে ধরণী 

_ অবিলম্ঘে রসাতলে হবে উপনীত । 

লুকাইয়া সেইখানে রাখিয়াছি হয়, 

অন্বেষণ করি' তারে করিবেনবাহির-__ 

যঙ্ঞপুণ হবে "সগরের - 



চতবঙ্ৃত। | ৮৯২৩ ] কাপলের তেজ 

ইন্দ্রপদ যাইবে, আমার | 

এত শুম, এতটা কৌশল, 

ইয় বুঝি সকলি নিক্ষল এবে। 
স্থলোচনে, ইন্দ্রপদ যাহলে আমার, 

.তোমাদেরও অবন্থার রবে না কো' শেন। 
শীঘ এই স্থানে রভি' * 

স্মধাকণে তুলি' তান, গাও গান, 

ভাব ভাবৈ মুগ্ধ কর সগর-নন্দনে | * 

বক্ষে বিধি" কটাক্ষের শর, 

জর জর কর তান্তর, 

ভূলে সাক পিতার আদেশ... 

ভুলে যাক্ কন্তব্য আপন । 

১মতপ্লর। । কোন চিন্তা নাই তব, বানধদেবরাজ, 

ৃ ভূলাইতে উভাদের 

সাপ্যমত করিব যতন । 

ইন্দ্র। অঙ্গে তোমাদের 

তধিষ্টিত ভোক্ খতৃপতি, 
ফুলধনু ধরিয়। অতনু, 

আৌখি-কেগলে বসুক্*সবার, 

*নুধাকর স্বধার ডুবায়ে দিক্, 

বাক্য তোমাদের, 
ঢালুক্ সার পিক কঠেতেন্রাহ্য়া, 

ন্নের তালেম্তাঁলে 



কপিলের তেজ । [ ১২৪ ] চতুর্থ গন্ক। 

চমকিয়া উঠুক বিজলী, 
ডমরু-নিনাদ শুনি? 

মন্ত্রমুগ্ধ হয় যথা ভীম অজগর-_ 

নৃত্য গীতে হাব ভাবে বাক্যের ছটায় 
সেইমত উহাদের মুগ্ধ কর সবে। 

এ আসিতেছে ওরা, * 

ধর তান্- মুগ্ধ কর প্রাণ, 
সমস্ত উদ্যম বলি দিক্ তোমাদের পদে । 

( ইন্দ্রের প্রস্থান |) 

( অপ্নরাগণের গীত। ) 

তার কি স্রখ জীবনে লো; 

করিল ন! যে নারা-প্রেম-স্ধ! পান । 

হ'য়ে আত্মহারা, রমণীর করে, না করিল হৃদি দান। 

রমণী হদয়-কুনুম-বনে লুন্ধ অলির মত। 

দেখিল না যে তাহে মধু উৎলে কত, 

পিয়িল নাঃ জানিল না“ম্বাদ কি তার,__. 

নিল না কখন, ঘ্বাণ। 

যে না পরিল গলায়, মৃণাল কোমল ভূজের ঝাধনি,, 

বিল ন1 এই অধরের হাসি, চকিত চাহনি, 

বিফল ভবে আস! তার, 

বিফল জনম, জীবন, প্রাণ |, 

( বৃপ্তিকা খনন করিতে করিতে মগর-সম্তানগণের প্রবেশ ) 

১ম পুক্র।, মদন-মোহিনী-বেশে, এ বিজন দেশে 

কে'ললন! বে গাহিতেছ মধুর্ সঙ্গীত ? 



চতুর্থ দৃশ্ঠ। [ ১২৫ | কাপলের তেজ 

কে তোমাদের পিকবধু মানে পরাজয়, , 

গোলাপের গর্বৰ অপলাপ, 
»*তোমাদের গণ্ডের নিকটে, 

কি সুন্দর রক্তিম অধর ! 

স্থুলোচনে, কার তরে ব্যাকুল অন্তর, 
এ আধারে কিহেতু বিহর ? 

দেবী কি মানবী-_বুঝিতে ন! পারি! 

' করযেনুড়ে পরিচয় মাগি সবাকার,- 

দেহ পরিচয় সংশয়ে রেখো না আর। 

১মমপ্পর| | মহাশয় ! কিবা আর দ্রিৰ পরিচয়, 

দুঃখিনী মোদের সম নাহিক ধরায় । 

১ম পুজ্র। সেকি ! এ হেন রূপের খনি, তোমর! ছুঃখিনী । 

পেলে তোমাদের-_ 

রাজা রাজ্য বিকাইতে প্রারে'; 

দীর্ঘকাল অজ্জিত তপের ফল, 

একটি কথায় পারে-ত্যজিতে তাপস ;_ 

তোমরা দুঃখিনী ! 

১মঅপ্লরা । বঝুড়ই ছুঃখিনী মোরা__ 

রূপ আছে সত্য বটে-_ 

কিন্কু কি করিব আর শুধু রূপর্থনয়া ? 

ভোগ করিবার লোক, ন! মিলিল ও 

এ রূপ লইয়। বল_কিব ফল তবে ?. 

১ম পুর । আহা, এ হেন রতন মালা, কেহ ছিন্ি না. 



কপিলের তেজ । [| ৯২৬ ] চতুর্থ অঙ্ক। 

২য় পূজ। 

কৃপ্বাময়ি, যদি কৃপা ক'রে, এস মোর সনে 

সমাদরে রাখিব সবায়। 

মোর! রাজার কুমার 

ভৃত্য সম পদানত বব তোমাদের | 

দাদ! ! কি, করিতেচ-_ 

ভুলেছ কি পিত।র শাদেশ ? 

মায়াবিনী - বুতকিনা এরা 

প্তনো ন। এদের কগা 

ভুলিও না ক্ভবা গাপন। 

'সাধ ঘ্দি হয়, আবন্বষিয়া ভয়, «, 

তারপর প্রাণস্'রে কর প্রেমালাপ, 

অন্যরায় কড় মোরা হব না তাভাতে। 

কিন্তু যতক্ষণ অশ নাভি পাও, 
| তিতষ্টণ কোন দিকে চাহি'ও না দাদা, 

১ম পুভুু। 

হয়অপ্নর।। 

একাগ্র জন্থরে কর অশ্ব জান্বেষণ । 

যাও, বাও এখন স্ন্দরি৮-- 

ঘদি প্রেম ভিখারিনী সাবে__ 

থনিত গহবারে ওই করত অপেক্ষা__ 

অশ্ব ল'য়ে ফিরিবার কালে. 

সাথে ল'য়ে যাইব সবায়। 

হ্যা সেই ভাল, এঁানে কর আ.পক্ষা-_ 

অশ্ব,ল'য়ে এখনি ফিরিৰ মোরা | 

চল্..-দ্্দি চল্ই_এখাননে দাড়িয়ে থেকে মার কি 



রা ৬ 1 গে ০৪৭ 
নক] 

হ্গ্র 

১ম পুজশ 

২য়শস্লর! 

১:৯পুজ ] 

শয়মুপ্লরা । 

[, ৯২৭ ] কাপিলের তেঞ্জ। 

ধবেবা ! আমাদের কপালই এই ! চল্* আগুন বেলে 

পুড়ে মার গে__এ ভালা আর সঙ হয না। 
ন!, না £কন যাবে % কিছুক্ষণ 'করহ অপেক্ষা__ 

এগনি আপিব ফির 

গেলে কি আর তোমরা ফির্বৈ ! আমরা ছুঃখিনী_ 

আমাদের কথ! কি আর মনে থাকবে! 

নিশ্চয় ফিরিব। ম্ুলোচনা, কোগা যাব__ 

প্রেমর্ষাসে বেঁধেছে জদয় । 

তোমর| মার ফিরেছ-তামর। পাতালে যাচ্ছ" সেখান 

থোক কি.* আবার ফিরবে মনে কণচ্ছ্ছ?* সে সাপের 

রাজত্ব "সগানে গোল সববানাকে খেয়ে ফেল্বে। 

আমাদেরই সর্বনাশ করে গেলে । ওঃ, আমরা অবলু 
বলে এম্নি করেই আমাদের মজাতে হয়! তুমি 

দুটো মিগ্টি কথা কলে, মনে কণললু মু বুঝি *মামাদের 
তুঃখ ঘুচলো ! তা আমাদের কপাল যে ুঃখের- 

স্তখ আর হবে ?কাথ। থেকে £ চল্, দিদি আগুনে 

পুড়ে এ সন জ্বালা জুড়উ গৈ | 

সম পুজ্। ৭, না, হ'য়োনা নিদয়, 

আনলে কর না দ্ধ এ কান্তি সোণার। 

স্থলোচনে ! প্রাণ রাখি? তোমণদের পায়ে, 

যাইতেছি শূন্য দেহ, ল'য়ে। 

মম ন্ীস্ত প্রাণ 

প্রতার্পণ না কচুরয়া য্দি - 



কপিলের তেজ । [ ১২৮ ] চতুর্থ অঙ্ক । 

২য় পুক্র। 

১ম পুভ্র। 

নিজ প্রাণ দাও বিসজ্জন 

মহাপাপ হইবে ভূষ্জিতে তবে। 

কি করিতেছ' দাদা ? 

হের দিনমণি অস্তুগামী ওই-_- 

বিলম্ব ক'র না আর, 

শীত্র কর ধরা! বিদারণ । 

আর নহে, দুরে গিয়ে 
নারী সনে কর প্রেমালাপ, 

প্থ ছেড়ে দাও আমাদের 

মোরা করি অশ্ব অন্বেষণ । 

ছি, ছি, কাপুরুষ এতই কি আমি ! 

সর সুন্দরীরা, মম প্রেম চাও যদি 
করহ অপেক্ষা তবে-- 

আগে করি আমাদের কর্তব্য পালন। 

( সগর-সম্তানগণের পৃথিবী খনন করণ। ) 
( অপ্দবাগণের হতাশভাবে প্রস্থান । ) 



পঞ্চম প্ৃস্। [ *১২৯ ] কপিলের তেজ 

পঞ্চম দৃশ্য |: 

অযোধ্যার উপকণ্ঠ । 

নারদ ও ইন্দ্র | . 

ইন্দ্র। হোল না--হোল না--কিছুতেই হোল না! এত 
কৌশল কণ্লম্-_কিছুতেই হোল না! সগর-সম্তামের! 
*পাতালে গমন ক'রেছে। 

নারদ । এযা ? গিয়েছে ! 
ইন্্র। গিয়েছে ;__বোধ হয় যন্ঞাশ্ব নিয়ে এতক্ষণ ফির্ছে । 
নারদ । নিশ্চিন্ত হও 'দেবরাজ, তারা আর ফির্নে না| 

ইন্দ্র । সেকি! | 
নারদ । এই সত্য। মদমন্ত সগর-নন্দনের পাপে বন্ুমতী 

, ীড়িতা ; তার ভার অপর্নাদনের জন্য *নারায়ণ 
কপিলমুণ্তিতে পাতাল * প্রদেশে বসে আছেন। 

অশ্বচোর ভেবে তার! তাঁকে পদাঘাত ক'রে, তারই 

কোপানলে সকলে ভন্মীভৃত হবে। নিশ্চিন্ত হয়ে 
স্বর্গে ফিরে যাও দেবরাজ, (তোমার ইন্দ্রত্ব-লোপের 

আর আশঙ্ক। নেই। 

“ইন্দ্র । সৈকি, সগরের যজ্ঞ'একি পূর্ণ হবে না ? 

'নারদ। *না, যজ্ঞ তার পূর্ণ হবে। 
ইন্দ্র । তবে? 

নারদ ।' তোমার চিন্ত। ন্র্। বাট, হাজার পুভ্রের বিয়োগ- 
তাপে ব্যথিত সগর যখন কপিলের সাংখ্যতযাগ শুনবে, 



কপিলের তেজ । [ ১৩০ ] চতুর্থ অস্ক। 

তথন ইন্দ্রত্বে তার আর স্পৃহা থাক্বে ন্ ।' যাও, 

« আর তোমার কোন চিন্তা নাই-_নিশ্িন্ত হ'য়ে 

ব্বর্গভোগ কর গে । 

ইন্্র। তবে প্রণাম । দেখবেন দেবধি-__না আমিও ওদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎড গমন করি । 

নারদ । কোথায়, পাতালে ? যেও না দেবরাজ, কপিলদেব 

বদি জান্তে পারেন ভূমি যজ্ঞাশ্ব তার কাছে লুকিয়ে 
রেখে এলেছ, তিনি তোমাকেও অব্যাহতি দেবেন ন1। 

তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে 
স্বর্গে যাও। 

ইন্ত্র । তবে প্রণাম । দেখ বেন দেবষি__ 
নারদ । যাও, যাও, আর তোমার কোন চিন্তা নাই । 

( ইন্দ্রের প্রস্থান । ) 

( নারদের গীত |) 
কোথা পাপবারণ, দীন্তারণ দীননাথ ! 

( মধুভাগ্ডের প্রবেশ ।) 

মধু। ঠাকুর, ঠাকুর, ওগে! ঠাকুর, দেবতা, দয়াময় ! রাগিনী 

ভে'জে৷ এখন, এইদিকে একবার ফিরে দেখনা-_-কে 
এসেছে। 

নারদ । কৈ কে_-ও তুমি! কি খবর! 
মধু । খবর আর কি-_বলি, একজায়গায় বেড়াতে যাবে ? 

নারদ । কোথায় ? 

মধু। যেধাম হোক চল রা. কিছু বেড়িয়ে আসি । 



পঞ্চম দশ্ত। [ ১৯৩১ ] কপিহলর তেজ । 

নারদ । মহারাজের যচ্ দেখবে না ? 
মধু ।' দে তখন এলে দেখবো এখন__এখন চল না ঠাকুর, 

যাই। 

নারদ। আচ্ছ! মহারাজের যদটা পূর্ণ হ'য়ে যাক্-_-তারপর-__ 

মধু। তবে আর গিয়ে লাভ কি! যচ্দটা পূর্ণ হচ্ছে ন! 
বলেই তো যাওয়া । * 

নারদ 1 কেন তুমি কি মনে কর আমি আছি বলে যজ্ঞ পূণ 

হচ্ছে না? 

মধু। মনে কর! করি আর কি__আামার কি চোখ, নেই! 
নারদ। আচ্ছা তুমি আমাকে এত সন্দেহ কর কেন ? 

মধু। রোগ। 

নারদ। না, এ তোমার বড় অন্যায় ! 

মধু । "আমার বাপ, ঠাকুর্দা, চোদ্দপুকুষের অন্যায় । * আচ্ছা 
. আর কি কোথাও কেউ যজ্ঞ ক'চ্ছে? নী? 

নারদ । কেন কার্বেব না,-কত। 

মধু। তবে এইখানেই বা এমন মড়িকাম্ডি দিয়ে প'ড়ে 
থাকবার মানেটা! কি ? 

নারদ । ছি, খালি খালি এ কথা৷ »ল না_আমার মনে কট 
ছয়। 

মধু । “কষ্ট হয় ? তাই নাকি! আমি তে। জানতুম্ তুমি পাষাণ । 
নারদ । সে কি, কষ্ট ইয় না-.বডডু ক হয়। 

মধু। তবে মহাঁরাঁজ যে এ্ু আধপ?গলার মত হয়ে. (গছে-_ 

নিত্য দেখ ছো--তাঁর একটা বিহিজকণছ্ের্ণে না কৈন.?. 



কাপলের'ত্জে। [ ১৩২ ] চতুথ অক্ষ. 

নারদ । আমি কি কার্বে্বা ! বিধাতার ইচ্ছা 
'মধু। আর চালাকি কর কেন চাদ, বিধাতার ইচ্ছা বলে 

নারদ । 

মধু। 

নারদ । 

মধ, 

ধারা দিচ্ছে! বিধাতার : ইচ্ছা তো তুমি! তুমিই 
তো তার সোগ্রার কাটি, রূপোর কাটি। রাজার ওপর 
একটু দয়া কর ন! দয়াময় । , ভেবে ভেবে রাজাটা যে 
গেল। 
তোমার এই নিক্ষাম প্রার্থনার বলে | রাজা, পারত 
হ'য়ে যাবে। 

জীবন থেকে মুক্ত-_-সে তে৷ একেবারে ইতি ! ও ঠাকুর, 
এতক্ষণে বুঝি সত্যি কথা বেরিয়ে প'ড়েছে--রাজার 

মাথ। খাবার জন্যই বুবি-_ 
পাগল! জীবম্মুস্ত মানে স্বৃত্যু নয় । 

, তবে আবার কি.? আমায় একেবারে গাঢ়ন পেলে 

' নাকি! 

ঃ 

মধ | 

জীবন্মুক্ত মানে-জাবতাবস্থায় মুক্তব্যক্তির হ্যায় 

অবস্থান করা । 

তবে মহারাঞ্জের মাগ ছেলে, রাজ্য এঁশবরধ্য, আোতের 
ঢেউয়ে ভািমে পরিক্ষার ক'রে দেবে নাকি ! বলনা 

দেবতা, ছেলেগুলো] ফিরবে তো মহারাজের বক্ক 

পুর্ণ হবে তো ? 

নারদ । যজ্ঞ নিশ্চয় পুর্ণ হবে। 

মধু । ছেলেগুণোর ফেরার সম্বন্ধে কি তেমন নিশ্চয়তা! নেই ? 

' বল*না ঠাকুর। 



ষ্ঠ মশ্ব। [ ,১৩৩ ] কপিরোর তেজ। 

নারাদ। শ্রীমি কি 'দৈবভ্্, যে ভবিধাতে কি হাবে এখন থেকে 
তা বল্তে পার্ববো ! 

মধ, | তবে যঙ্ঞ পূর্ণ হবে কি ক'রে জাণ্লে ? 

নারদ । না, তোমার সঙ্গে কথ! কওয়া আমার ঝক্মারী । 

( প্রস্থান ।) 
মধ, | ও ঠাকুর, ঠাকুর, শোন না, শোন না। না, বুঝতে 

পেরেছি ছেলেগুলো আর ফিরছে না। ওঃ একপাল 

ছেলে" একটা একটা ক'রে গুণুতে গেলে একপ্রহর 

সময় লাগে। ূ ূ 

1 প্রস্থান। ) 

ষষ্ঠ দশ ।, 

পাতাল। 

ধ্যানমগ্ন কপিলদেব। 

পার্থ অশ্ব দণ্ডায়মান । 

( সগর-সম্তানগণের প্রবেশ ।) 

১ম'পুক্র। একি, আসিনু কোথায় ! ভীষণ আধার, 

দৃষ্টি নাহি চলে; শুধু মাত্র রুষ্ঠসবরে, 
হয় তক মোর সাধে আমিতেছ সবে 

এই কি পাতাল,দেশ ! 



কপিলের তেজ । [ ১৩৪ ] চতুর্থ'অ 

কি ভীষণ অন্ধকার ! 

কি ভয়ঙ্কর স্থান এই ! 
হেথা কে আসিবে বল রাখিতে তুরঙ্গ ! 

২য় পুক্র! থাকে যদি হয়, এইখানে থাকিবে নিশ্চয় । 

অন্বেষণ করিয়াছি সমস্ত ধরণী, | 
এই শেষ স্থান__হেথা না পাইলে অশ্ব 

পাব না জীবনে আর । কর অন্বেষণ-_- 

৩য় পুজ্্র । দেখ, দেখ, ছায়ামুর্তি সম কে এক মানব 

এ না বসিয়া আছে! 

চল যাই, জিভ্ভাসা করিগে' ওন্রে-জানে যদি-_ 

২য় পুত্র । কই, কোথা ছায়ামুণ্ডি ? 

হেথায় কে আসিবে মানব ! 

অন্ধকারে দৃষ্িভ্রম হইল কি তোর ? 
৩য় পুত্র । দৃষ্টিভ্রম হয়েছে তোমার, 

তাই নাহি পাও দেখিবারে | 
নির্ববাপিতপ্রায় যক্ঞাগ্রির ধূমরাশি সম 

দেখিছ না-_ক্ষি এ ভাতিছে দূরে ! 
হীনপ্রভ বহ্ির আভায় 
অন্ধকারে ধূমরাশি, যথা দুষ্ট হয়, 
সেইমত এ 'সশাধারে 

পরিদৃষ্ট হইতেছে উহ । 
তোমরা কি দেখিতেছ সবে, 
'কিবা অনুমান হ'তেছে সবাল্ ? 



ষষ্ঠ মুহা । [ ১৩৫ ] কপিলৈর.তেঞজ । 

১ম পুল । অত্যন্ত অস্পষ্ট-_ 

৩য় পুজ্ব। 

৪র্থ পুভ্ত। 

১ম পুক্র। 

৩য়.পুক্ । 

হয় পুজ্র। 

১ম পুক্্। 

২য় পুক্র। 

*১১ম গু । 

হয় পুজ্ব। 

১মপুল্র। 

অন্ধকারে বুঝিতে না পারি 

মানব কি কেবা ! তবে ছায়। সম-_ 

নহে ছায়া-_কায়৷ স্নিশ্চয়। 

কিম্বা হয়তো! উহাই হ'তে পাকে, হয়। 

আশ্চর্য্যও নয়! চল যাই, 

যাহা হয় দেখিগে' নিকটে গিয়া | 

(কপিলের নিকটে সকলের গমন । ) 
এই দেখ মানব-মুরতি, 

বলেছি তে ঠিক আমি-_ 

বেশ, বেশ-_ 

দৃষ্টিশক্তির করিতেছি, প্রশংসা তোমার । 

কি হে. কে তুমি মানব, 

অন্ধকারে কি হেতু বসিয়া আছ ? 

দেখেছ কি অশ্ব কোন আসিতে হেথায় ? 

একি, এষে কহে ন্ত। ক? কথা !-_মুক নাকি ? 

বসে বসে হয়তো বা পভেছে ঘুমায়ে। 

ন্াড়। দাও-__-এখনি কহিবে,কথা । 

(সকলের কপিলকে ধাকা দেওন।) 

এষে যেদিকে নাড়াই, নড়ে ম্বেইদিকে ! 

বোধ হয় গিয়েছে মরিয়া | 

তাইগ্হবে। কিন্তু এধে রয়েছে বসিয়া! । . 

২য় পুভ্র। বোধ হয় বসিয় "বসিয়া 



কপিলের তেজ । [ ১৩৬ ] চতুর্থ অন্ক। 

১ম পুভ্র। 

হয পুজ্র। 

১ম পুর । 

হয় পুজ্ব। 

প্রাণত্যাগ হ'য়েছে উহার, 

কাজেই এখনও বসিয়া আছে-_ 
দুর, তা? বুবি আবার হয় ! 

মরিলে কি বসিয়া থাকিতে পারে ! 

কেন পারিবে না ? চক্ষু চেয়ে মরে যেব1-_ 

সে চক্ষু চেয়েই থাকে ; 

মৃত্যু যার হয় হা করিয়া, 

মরণের পরেও সে থাকে হা করিয়৷ ।« 

বসিয়৷ বসিয়। মৃতু হ'য়েছে ইহার, 

ফাজেই এখনও বসিয়া আছে ।, 

তোমরা যেমন ! অশ্ব স্মম্বেষণ__ 

( অশ্বপদধবনি ও সকলের চমকিত হওন। ) 

এই যে এইখানে, আছে তবে হয়। 

এ যে, এ যে তুরজ,, 
এই তবে তুরঙ্গম চোর-_ 

ভগুভাবে রয়েছে বসিয়া, 

মার্, মার্ তন্করেরে, 
পদাঘাত কর্ অগ্রে এরে, 
যে যাতনা দিয়েছে মোদের , 

প্রতিশোধ তর করহ গ্রহণ এবে। 
তর | 

( কপিলকে গ্দাঘাত করণ । ) 
' বেটা, অশ্ব চুরি আর কভু কুরিবে এমন ? ( পদাঘাত ) 



বষ্ঠ দশ । [. ১৩৭ ] কপিলের" তেজ । 

ওয় পুল । গার, মার্-চোর হ'য়ে সেজেছ তপন্বীণ ( পদাঘাত ) 
কপিল । কে রে, কে রে মুঢ়, ভাঙ্গিলি তপস্তা৷ মোর ! 

' পদাঘাত করিলি আমায়! * 

তপোবিদ্ন হবে বলে, লোক-কোলাহলে-_ 

আসিয়াছি নির্জনে করিতে তপ* 

পাতাল-প্রদেশে,__, 

নির্ববরোধী আমি-_ 

 কারে। অপরাধ করি নাই কোন। 

»ম পুভ্র। 

বিনা অপরাধে অপমান করিলি আমার ! 

অহঙ্কারে ধুরাখান। দেখিতেছ সর! ! 
কেন, এত অহঙ্কার কিসের কারণ ? 

আরে রে দুর্ভজন, 

অশ্ব চুরি করি' পুনঃ কর আস্ফালন ! 

ফের্ যদি ক'বি কথা-এই পুদাঘাতে, 

চূর্ণ তোর করিব বদন । 

বাধ বাধ বেটাকে। 

অশ্বসনে, অশ্বচোরে 

য়ে যাব রাজার নিকটে 

শুলে দ্বিব__আগুুন পোড়াব, টের পাবি-_ 
ঘোড়া চুরির মজা কত চোর । 

বাধ বাধ তক্করেরে । 

কপিল। বাধে'কে আমারে ! 

সেই ভক্তি আছে কি তোদের 



কপিলের তেজ । [ ১৩৮ [এ চতুর্থ অঙ্ক। 

মহাপাগী তোরা, ্ 

ভারাক্রান্ত! ধর! পাপেতে তোদের । 

করি” মোরে অপমান, পাবে পরিত্রাণ ! 

যেইমত তৃণপম ভাবিতে সবায়, 

সেইমত তৃণসম 

ভস্ম হও মম কোপানলে। 

( কপিলের নয়ন হইতে তেজ নির্গত হওন ও সগর-সম্ভানগণের 

ভস্মে পরিণত হওন ॥ ) 

( নারদের প্রবেশ ও কপিলকে স্তরতি করণ । ) 

নামা হরে ভ্রোহি জগনাথ ছুস্তরাদভন্সাগরাৎ। 

নমে। কষ্টিস্থিত্যন্তকর্তারংশবশ্বর্বপিণমব্যয়ম ॥ 

নমে। যোগমৃর্তেম্তন্ুবিক্টোত্বং দেব জগতাং পতে। 
কপিলায় নমস্তভ্যং বিশুদ্ধার পরায় চ ॥ 



প্রথম দৃশ্য । [ ১৩৯ ] কপিলের তেজ। 

পর্চম অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য | 

যজ্ঞহল । 

বশিষ্ঠ, অরিষ্টনেমি, সগর, মধুভাু ও নারদ । 
.সগর | কি বলিলে দেব-খধি ! একজনও নাই ? 

একাধিক হত্র ষাটি নন্দন আমার-_ 

একজনও নাই ! 

ওহে! হো৷ হো-_শুর বীর পুক্জ যে আমার-_ 

তৃণসম ক্ভস্ম হ'য়ে গেল ! 
খাষিবর ! কোনদিন ভযল কণ। 

কই নি তাদের সনে) 

যবে অশ্ব অপহৃত হইয়াছে বলি' 

এসেছিল জানাতে আনার*গাশে,_- 

নিন্ম, পাষাণ আমি-_ 

কঠিন,পরাণে তাদের দিয়াছি বিদায় ।, 

ব'লেছিনু--অশ্ব ফিরে নাহি পাস্ বদি__ 
আর ফিরে*'আসিস্,নি তোরা |. 

খধিবরু অভিমানভরে' 

চলে গেছে পুকেরা আম্মর ! 



কাপলের তেজ। [ ১৪০ ] পঞ্চম ম্ক। 

নারদ। 

ওক! হো হে।--এত পুল মোর-- 

আজ পিতা ব'লে ডাকিতে আমায় 
নাহি একজন! 

শোক পরিহার করহ রাজন্ ! 

শিববাক্য করহ স্মরণ । 
যবে পত্তিগণসনে, পুজ্রকামনায়, 

হিমাচলে, ক'রেছিলে তপস্যা কঠোর, 

_ তপে তুষ্ট হয়ে মহাদেব, 
বর দিতে আসিলেন যৰে-_ 

(জ্যষ্ঠা রাজ্ভী কেশিনী তোমার .. 
চেয়েছিল বংশধরএকটি নন্দন-__ 

মহাযোগী অসমগ্ত__সে পুজ্র তোমার । 

জনক তাহার বলি গৌরব তোমার | 

পুনরপ্রিয়া কনিষ্ঠ। স্থমৃতি__ 
শিব পাশে চেয়েছিল-_ 

হয় যেন সহত্ম ষাটি নন্দন তাহার । 

তথাস্ত্র বলিয়৷ রর, দে' ছিলেন হর। 

কিন্তু বলেছিলেন তিনি-__ 

মদমত্ত হইয়া যৌধনে, ূ 
এককালে ক'লগ্রাসে পাড়বে সকলে । 

সগর । "ধ জানি খষি-_ 

কিন্ত পুন্র-শোক-দাবা নল 

- 'ভবলিছে হৃদয়ে মোর। 



প্রথম দৃশ্ত। [ ১৪১৯ ] কপিলের তেজ 

ওহো, রাজ্ীগ্রণে কেমনে বুঝা ! 

এ সংবাদ শুনি" 

ভুলুন্ঠিত। লতিকার মত 
স্_ষাগণ মোর, যবে 

ভূমিতলে পড়িরে আছাড়ি” 
কি বলিয়া শান্তি দান করিব তাদের ! 

, হের, এ উন্মাদ্দিনী সম 

আসিতেছে স্মৃতি কেশিনী-_ 

বল খাষিবর, কি বলিয়া বুঝাব ওদের ! 

(স্থম্তি ও কেশিনীর প্রবেশ ।) 

স্থমতি। মহারাজ, অশ্রু কেন নয়নে তোমার ? 

বল প্রভূ, সর্বনাশ হ'য়েছে কি কোন ? 

হৃদি মোর বড়ই চঞ্চল, 

ঘুরিতেছে মস্তক আমার, 

আধার আধার-- 

মনে হয় যেন এ সংসার, 

কে যেন দিতেছে পাক 

জরারু-মাঝারে মোর, 

গমন মন্র-_ 

চলিতে চরণ বাধে ধরণীতে । 

বাছাদের মৌর 

হয় নি তো কোনু অমঙ্গলত? 

বল মহারাজ, 



কপিলের তেজ। [ ১৪২.] পঞ্চম অঙ্ক। 

অশ্ব লয়ে ' কবে তারা আসিবে ফিরিয়। ? 

ওকি, নীরব কি হেতু ? 
_গণ্ড বাহি” অশ্রু কেন ঝরিছে তোমার ? 

তবে কি আমার-_- 

বল মহারাজ” হৃদি মোর 

করিছে কেমন--_ 

সংশয়ে রেখো না আর। 

সগর। স্থমতি-_- 

স্থমতি | কি, কি, বল মহারাজ । 

সগর | না, না বলিতে নারিব তোরে । 

স্থকোমল হৃদি ভেঙ্গে যাবে তব 

এ অশনি-বাণী যদি করহ শ্রবণ। 

না, না, বল মোরে : 

বুঝিয়াছি বাছাদের 
অমঙ্গল ঘটিয়াছে কোন । 
শুভ হোক্ অথবা অশুভ, ' 

পুজেের বিষয়, ; 
কোন কথা মার কাছে কর না গোপন । 

বল, বল, নরমণি। 

সগর। স্থুমতি, স্থমতি,”আজি 

হায়েছিস পুক্রহীরা অভাগিনী তুই । 
.. ব্রক্ষাশাপে ভন্ম তোর দকল সন্তান । 

-হ্থুমতি। এঁযা.? এয * কি 'বলিলে মহারাজ ! 

তি 



প্রথম দৃশ্থ । [ ১৪৩ ] কপিলের তেজ । 

ষাট হাজার এুজ্র যে আমার ! 

ওহো হো বাপরে, 

স্কাকি দিয়ে চ'লে গেলি, দুঃখিনী মায়েরে ! 

মোর চেয়ে ভাল মা পেয়েছিস্, বুঝি £ 

মোর চেয়ে বেশী, বুঝি করিছে যঙঁন ? 

এ অভাগীরে তাই মন্ভন ধরিল না আর ! 
ওহো বুক ফেটে যায় যে আমার ! (পতন ও মুচ্ছণ। ). 

'কেশিনী। মহাদেব! 
ভারখার কর দিল (সাণার সংসার 

( স্থমতিকে ধারণ ।) 

আরিষ্ট ৷ করি' চোখে মুখে সলিল সিঞ্চন, 
কর মাতা অঞ্চল বীজন। 

*( হথমতির চোখে মুখে কেশ্সিনী ও অরিষ্টনেমিরু 
জলসিঞ্চন রন এ ) 

মা, মা, ওঠ মা আমার । 

সগর | না, না, খাক্ শুয়ে 

যতক্ষণ থাকে জ্ঞানহীনা, 

ততক্ষণ শান্তিতে থাকিবে বু ।* 

_ওহো ওর সম 

ভান বদি লুপ্ত হোতি মোর-_ 
তবু কিছুক্ষণ পারিত্াম শাস্তিতে রহিতে । 

'কেশিনী । বোন্, ধোন্, ও, বোন্ 

রাজরাণী কেন জি ধুলায় শাস্িতা 



কপিলের তেজ । [ ১৪৪. ] পঞ্চম অন্ধ 

অরিষট' 
* স্থুমতি | 

মা, মা, ওঠো মা আমার । 

কে রে, মা বলিয়া কে ডাকে আমায় ! 

, এসেছিস্ ফিরে কিরে যাত্রা আমার ! 

_সগর। 

নারদ । 

আয় বাপ বক্গ:-মাকঝে 

ল্কাইয়। রাখি রে তোদের |. 

মা, গতজীব শোকে নাহি ফিরে আনে কভু । 

বৃথা শোকে তবে মাতা, আপনার 
ইহকাল পন্ুকাল কেন কর ক্ষয় ? 

কপিলের তেজে ভক্ম 

হইয়াছে তোমার সন্তান, 

দিব্গতি লভেছে তাহারা । 
দেবধি! 

এত ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মণেব তেজ ! 

*পদাঘযত ধীর « 

নিজে নারায়ণ বঙ্গঃ পাতি ল'ন-_ 

সে ব্রাঙ্গণ ভাব কি সামান্, রাজা ? 

করিবারে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রচার, 

্রন্মতেজ দেখাইতে ভবে, 
সাংখ্যযোগ শিখাইতে নরে, 

কপিল-্রাঙ্মণ-বৈশে নিজে নারায়ণ 
'ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট পাতাল প্রদেশে । 
পুত্রেরা'তোমার 
সহস্কাযে অপমান করিল তাহার, 



'-প্রথ্ম দৃষ্ত। : [. ১৪৫ ] কিলোর-তেজ | 

ক্রোধানলে তার, ভন হোল সেই সে কারণ । 

শোন রাজা, 

অবহিত চিত্ত হ'য়ে করহ শ্রবণ. 

কপিলের সাংখ্যযোগ-সার শুনব তোমায় । 
পুত্রশোক আরুনা রহিবে, 
বিমল নিন্মল শান্তি গ্লাইবে পরাণে । 

সগর। খষিবর ! পুভ্রশোকে তনু জরজর 

| যে উপায়ে পার---শান্তিদান করহ আমায় । 

নারদ । শোন সাংখ্যযোগ, 

শোকের বিন্রতি রাজ।, হইবে তোমার । 

আধিভোৌতিক, আধিদৈবিক, 

আধ্যাত্মিক আর-_- 

এ ত্রিবিধ দুঃখ আছে সংসার মাঝারে। 

করিতে পারিলে এই দুঃখের নিরোধ 
মোক্ষলাভ ঘটে মানবের । 

সগর। কি করিয়া করিবে মানব 

এই দুঃখের নিরোধ ? 

নারদ । ঝুলিতেছি । চিত্তই জীবের 

' বন্ধ ও মুক্তির কারণ | 

বিষয়ে আসক্ত যবে বন্ধন তখন 

মুক্ত হয় 

'আমি' মার অভিমান"ঘুচিয়া যখন 

ঈশ্বরের পদে হয় অপিভ তে চিতূ।, 



কপিলের তেজ । মি [ ১৪৬ ] পঞ্চম তান: 

. সগর | 

নারদ । 

স্যার । 

নারদ । 

সগর | 

নারদ । 

সগর। 

নারদ । 

ঈশ্বরপ্রাপ্তির নাম মোক্ষ কি তবে ? 

না, কপিলের মতে-_ 
মোক্ষলাভ দুঃখের বিরতি । 
কারণ, ঈশ্বর আছেন বলি 

সাংখ্যযোছে নাহিক প্রমাণ কোন । 

জগতের কার্য তবে চলিছে কিরূপে ? 

প্রকৃতির দ্বার! । 

পুরুষ কি.কর্তী নয় তবে ? 

হ্যা পুরুষ অকর্তা । কিন্ত্ব নিত্য তিনি । 
নহে একমাত্র, বছু-_-শরীরের ভেদে । 

সেকিরূপ ? 

এক যদি হইত পুরুষ, 
তবে একের জনমে, মরণে, স্থথে, দুঃখে 

, সর্বব শরীরেরই আস্মিত পুরুষ 

সগর। 

নারদ । 

জাত, মৃত, স্থখী, দুঃখী হইত নিশ্চয় । 

সত্য । 

খধিবর, কোটি কোটা প্রণাম 
চরণে তব।. আজি মোর 

পুজ্শোক-মহানল করিলে নির্ববাণ | 

এবে কহ, কি ককিয়৷ 

যন পুর্ণ হইবে, আমার ? 
আছে তব পোত্র অংশুমান্ 

' ডাকি; তারে অশ্ব আনিবাবে করহ প্রেরণ 



প্রথম দৃষ্ঠ। [. ১৪৭ এ] কপিলের তেজ 

সেই আনি'-দিবে তোমা” বজ্ছের তুরঙ্গ 

চলিলাম আমি- আশীর্বাদ করি 

' শাস্তিন্রখে রহ চিরকাল । 

মধু। ঠাকুর, আমি তোমাকে প্রণাম ক'চ্ছি। তোমার ওপর 
আর আমার ,কোন রাগ নেই। তুমি মহারাজকে 
শান্তি দিয়েছ । 

মারদ। ছিজোন্তম, তুমি জীবন্মুক্ত পুরুষ । তোমার মঙ্গল 

হোক । 

(শারদের প্রস্থাণ |) 

সগর। কে আছ, ংশুমান্কে ডেকে আন । 

( অংশুমানের প্রবেশ |) 

অংগ্ু। কেন পিতামহ ? 

নগবু। শুনিয়াছ দুর্ঘটন৷ ঘটিয়াছে কিবা ? 

অংশ । শুনিয়াছি তাহা, পিতামহ !. 
সগর। তবে যাও ভাই ; 

পিতারে তোমার করিয়াছি ত্যাগ, 

: ভ্ম্মীভূত পিভৃব্যেরা তব, 

“তুমি বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নর্মহ আর, 

যাও ভাই, এবেন্দাও হয়, 

যচ্ছ্-বিস্ব-নরক হইতে মোরে * 

করহ নিস্তার | 

তংশু। পিতামহ, কেন্ুঃএ মিনতি মোরে, 

আমি ভত্যততষ_ 



কপিলের তেন 1 ্ ১৪৮ নু পঞ্চম অঙ্ক. 

এই দ্গ্ডে'চলিলাম আমি | 
দাও পদধূলি, কর আশীর্ববাদ, 
এনে দিতে পারি যেন বজ্তের তুরঙ্গ । 
এ : ( সকলকে প্রণাম করণ । ) 

সকলে। পুর্ণ হোক্ অভীষ্ট তোমার |, 

দ্বিতীয় দ্যা 

অস্তঃপুর ৷ 

শতপর্ববা ও অংগুমান্। 

₹শু । দাও প্রিয়ে বিদায় আমায়, 

_আসিয়াছি, তব পাশে মাগিতে বিদায় 

শত.। সেকি! কোথা যাবে নাথ ? 
অংশু | যাব অশ্ব অন্বেষণে আমি | 

ঝষিশাপে ভস্মীভূত হয়েছেন 

পিতৃব্যের মোর,-_- 

অশ্বের উদ্ধার কিন্তু হ'ল ন: এখনও । 

শত তাই তুমি যারে ? | 
অংশু। হ্য-প্রিয়ে"! “আমি না যাইলে 

আর (ক যাইবে বল? 

শত | তুমি-বদি-_ 



দ্বিতীয় দৃশ্ত।.. ' [১১৪৯ ] কপিলের তেজ. 

শু । ভস্ম হই 1 

. শত। (অংশুমানের মুখ চাপিয়া ) 
৯ ন। না বালাই__বলনা ও কথা । 

কিন্তু তুমি যাবে ? 
পিতামহ যাইতে কি ব'লেছে তোমারে ? 

গু | বলেছেন। আর বাও বদি 

বলিতেন মোরে-__ 

যেচে ধাওয়া নহে কি লো৷ উচিত আমার ? 
'শত। সে তো উচিত-_কিস্ত্র-- 

₹শু। কিন্তু কি € 

শত | কবে আসিবে ফিরিয়া € 

অংশু। কি করিয়া বলিব এখন তাহা । 

শতশ। আমি একাকিনী গৃহমাঝে রূব কি করিয়! ! 
তোমা" বিনা অন্ধকার হরি তে সংসার? 

অংশু | কেন, পিতামহ পিতামহীগণে 

করিবে শুআীষা, 

শোক প্রপীড়িতা, পতিহীনা 

পিতৃব্য-রমণীগণে কুরিবে সাস্ভুন! । 
শীঘ্র অমি আর্সিক ফিরিয়া । | 

ওকি, কেন লো নয়ন' করে ছল ছল, 

অঞ্চলে মুছ্িছ কেন নয়নের" জল, 

কর্তব্য সাধিতেণ্গ্তি যাইততছে তব, 
ত্য না কি হোৌরঁব লে। (তাঁর ? 



কূপিলের তেজ । [ ১৫৮. ] .... পক্কম অঙ্ক, 

 শ্শত। তুর্মি একা যাবে . 
অইশ্ু। আমি বিনা সৃ্যবংশে আছে কেবা আর ণ 

শত । তাই ভয় হয়-_- 

২৩ । যদি মরি! ভূর কিবা তাহে ? 

ক্ষত্রিয়, নন্দিনী তুমি, ক্ষত্রিয় বমণী রর 

সাধিতে কর্তব্য যদি 

পতি তোর পড়ে মৃত্যুমুখে 

খেদ কিবা তায় ! 

পত্তির গৌরব-গাথা গীথিয। রাখিবি বুকে । 
প্রেয়সি লো, 

শুধু প্রেমখেলা খেলিব'র তরে 

নর নারী গড়ে নি বিধাতা । 

“অন্তরে বাহিরে তার কর্তব্য পড়িয়। আছে 

" নহি শুভ্ভানহীন ফপোতি কপোতী মোরা-_ 

বুঝে বুকে, মুখে মুখে, র্ব নিশিদিন। 

প্রেমখেল। খেলি যখন, 

প্রাণে প্রাণে ধিশাইয়ে 

ভূলে যাৰ বিশ্বের অস্তিত্ব ? 

কিন্তু কর্তৃব/ যখন আসিকে সম্যুখে, 
আর কিছু দেখিব না চেয়ে, 
লয়ে. বাবে ষে' দিকে, কত্তব্য 

এসেই দিকে যাইব খাইয়া | 
কর্তব্য না পালে যদি, মৃনব মাদবী-_ 



দ্বিতীয় দৃষ্ট। [. ১৫১] কপিলের তেজ. 

বল পরিয়ে, বিশ্ব তৰে রহিবে কেমনে £' 

শত | যাও নাথ, আর মোরে হবে না বলিতে এ 

পত্বী আমি--+বাধা দান করিব না আর 

কর্তব্য পালনে তব । 

যাও নাথ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ 

ঘিরিয়া৷ তোমায়, যাউক্ পশ্চাতে তব। 

( অংশুমানের প্রস্থান। ) 

( শতপর্ববার গীত। )* 
হাদি শৃগ্ত ক'রে আমার, বিদায় দিমু হৃদয়-নাথে ; 

(দখ' দেখ্»দেখ' দেব থেক' সাথে সাথে । 

ঘিরে রেখ' আলীষ দিয়ে, 

পথ দেখায়ে যেও নিয়ে, 

পথশ্রমে কাতর হ+লে-_ 
রেখ? রেখ, প্রভু, তোমার কুপা-শীতল-ছায়াতে | 

ক্ষুধা পেলে দিওফল, 

তৃষায় বারি সুদীতল, 
দেখ' পায়ে ফোটেনা ক' এতটুকু কাট যাতে ॥ ( ) 

প্রস্থান । ০ 



কপিলের গ্তেজ। [২] পচন অন 

তৃতীয় দৃশ্য । 

' পাতাল-পথ। 

অসমপ্ী ও অংগুমান্। 

শু । পিতা, বহু পুণ্য-ফলে পুনঃ আমি, 
রাজীব চরণ তব পাইন দেখিতে । 

ভগবান্ রেখেছেন সতীর মর্য্যাদা, 
সতী-বাক্য হ'য়েছে সফল আজি । 

পিতা, শুনেছেন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে মোদের ? 
ষাট হাজার ভ্রাতা তব-_ 
পিতৃব্য আমার, খধি-কোপে ভক্ম হয়ে গেছে। 

. অসমঞ্জ। জানি আমি-_আসিয়াছ তুমি 

| তাশ্ব অন্বেষণ করিতে যজ্ঞের | 

তোমারই কারণে 'এইানে 

এতদিন রয়েছি দাড়ায়ে, 

অশ্থের সন্ধান তোমা? ঝলে দিব ব'লে। 
অংশু। অপার করুণ! তন, অধম সন্তানে। 

অসমঞ্জ। আমার করুণ! কিবা ! ভাগ্যবান্ তুমি, 
. নারায়ণ কারেছেন করুণা তৌমারে। . 
নারায়ণ-অবতা় কপিল দর্শনে আসি; 

.এ'বন্ধনে প'তে গ্থেছি আমি | 

আদেশ তাহার_ . 

'্জঙ্থের দঙ্কান, করিবারে অংগুমান 



তৃতীয় দৃশ্ত। [.১৫৩ ] 

২ । 

আগমন পাত্তাল-প্রদেশে করিবে যখন, 

না বলিয়। তারে অশ্বের সন্ধান, 

এ পাতাল ত্যজিতে নারিব আমি। 

নারায়ণ-বাক্য আমি নারিনু ঠেলিতে। 

আসিয়াছ তুমি-্-এবে মুক্ত আরি। 
যাও বৎস, ওই দূরে শ্ন'য়েছেন 

ধ্যানমগ্ন কপিল-মুরতি। 

দীপ্তিষীন বহি যেন আপনার তেজে ! 
পাশে হয় রহিয়াছে বাধা । 

ষাও, করষৌঁড়ে, নতজানু হ'য়ে, 

স্তবে তুষ্ট করিয়! উতায়, 
মেগে লও হয়। 

রহিলাম আমি হেথা অপ্নেক্ষা করিয়া, 

অশ্ব লয়ে যাইলে ফিরিয়া তুমি, 

তবে মোর কার্যসাঙ্গ হবে হেথাকার। 
পিতা, চরণে প্রণার্ম তব, 

আশা মোর পূর্ণ হয় যেন। 

অসমগ্জা | নারায়ণ ! নারায়ণ, ! 

যাও, এই পথে, বিলম্ব ক'র না আর |, 

কপিলের তেঞ্জ। 

( উভয়ের প্রস্থান । ) 



কপিলের 'তেজ | 1 ১৫৪ ] পঞ্চম অস্ক 

চতুর্থ দৃশ্য। 

পাতাল 

ধ্যটনমগ্ন কপিলদেব | - 

| (অিংশুমানের প্রবেশ ।) 

অংশু। এই বুঝি ভন্মরাশি পিতৃব্যগণের ! 
দেষ, দত্ত, অভিমান, ভালবাসা, 

বীরত্ব, গৌরব-_কিছু নাহি আর ! 

মানবের এই পরিণাম !. 

এমন সোণার দেহ 

. ভস্ম হ'য়ে যাবে এই মত ! 

তবে কেন এত-_-( কপিলকে দেখিয়া ) 

আহা, কিবা সৌম্য, শান্ত, 

জ্যোতিত্মনয় মুরূতি স্দ্দর ! 
মহাযোগে মগ্ন যেন মহা যোগেশ্বর ! 

জটাধারী-_গৌরতনু আবরিত 

গৈরিক বনে: 
অবিনান্ত কটিদেশে প'ড়ে আছে 
উত্তরীয় খানি) 

বক্ষে, বিলম্বিত স্ুমাজ্ডিত 

শুভ্র উপরীত-- 

আহী মরি, কি সুন্দর রূপ! 

| ভেজে যেন ত্বলিঙ্ছে আপনি ! 



চতুথ দৃত। [ ১৫৫ ] কাঁপনের তেজ 

বুঝিয়াছি কাল পুর্ণ হয়েছিল 

পিতৃব্যগণের-_ 
অশ্বচটোর ভাবি” তাই 

অপমান করিল ইহার |: 

করযোড়ে নতজানু হইয়! কপিলকে স্তাত করণ। 

মদন-মোহন ঠাম, প্রেমময় শাস্তিধাম, 

যোগতন্থ যোগী জটাধারা %.. 
জ্যোতির্ময় মনোহর, . আখি-মন-মুগ্ধকর: 

জগদীশ জীব-ছুঃখ-হারী 
কমলাখি' নিমীলিত, , বক্ষে শুভ্র উপবীত, 

_ ছুটি কর স্থাপিত তাহায়। 
উরু "পরে শৌভে উরু. জগতের আদিগুরু, 

বিমণ্ডিত মুখ মহিমায়। 

অধরে অমল হাস, পরণে €গরিক বাসঃ 

. উত্তরীয় প'ড়ে আছে কোলে । 

অচলের মত স্থির, শুদ্ধ সত্ব-মুত্তি ধীর, 
মহামোক্ষ চরণ-কম্মলে। 

জ্ঞনশিক্ষা দিতে সবে. অবতার হলে ভবে, 
সাংখ্যতুরী এ সংসার-হুদে। 

'সুপটি-স্থিতি লয়-কারাঁ, ... কপ্সিল-সুরকতি-ধারী 
..* প্লণমামি তব রাঙ্গা পরে 

দয়ামস্। দয়! কর, " এ প্রাণের তম হর, 
পূর্ণক্কর মম মনোরথ। 

( কপিলিকে, প্রণমি করঞ 



কাপলের তেজ । | :১৫৬ 4. পঞ্চম অক্চ 

কপিল । রে বাছনি, স্তবে তুষ্ট হ'য়েছি তোমার । 
। দিব .বর, যাহা চাও করহ প্রীর্ঘন! | 

অংশু। বর যদি দিবে হরি-_- 

তবে ছুই বর চি তব পদে । 

এক বরে ফ্রিরে দাও যঙ-তুরঙ্গম, 
যহ্ত্ পূর্ণ করিবেন পিতামহ মোর। 
আর এক বর দাও দেব, 
তব কোপানলে দগ্ধ মম 

' পিতৃব্য নিচয়__ 

কপিল । 

দাও বর, সদগতি যাহাতে হয় 
আলন্মার তাদের । | 

যেই ছুটী বর করিলে প্রার্থনা রা 

তাহা “শামি অবশ্ঠই, করিব তোমারে দান | 

ভুমি মহা ভাগ্যবান্, * 
তোমারে করিয়া লাভ সগর ভূপতি 

হয়েছেন কৃতার্থ জীবনে, " 
আর জনক তোমার, পাইয়া তোমারে, 

পুজবান হ"য়েছেত্ষথার্থ। | 

তোম!র প্রভাবেই 

্র্গলাভ কৃর্রিবেন পিতৃব্যের! তব । 
কালে, ভগীরথ লগমে পৌত্র জন্মিবে তোমার । 
ইহাদের শ্ষদ্ধারের তরে, 

'পরিতু্কু করি? মহেম্মরে, 



পঞ্চম দৃ্ত। 

তু । 

কপিল। 

| ১৫৭ ] কাপন্বের তেজ! 

বর্গ হ'তে ম্ত্যলোকে আনিবে গঙ্গায়। 

লক্ষ লক্ষ জীব মুক্ত হবে, 

মুক্ত হবে পিতৃব্যের৷ তব, 
আমিও পবিত্র হব 

পতিতপাবনী গঙ্গায় 

দ্রশন পরশন করি'খ 

তব পিতৃব্য-খনিত এ সুবিশাল খাত 

পুর্ণ হ'য়ে জাহৃবীর জলে, 

সাগর আখ্যা করিবে ধারণ । 

এই স্থান হত্ব গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম__- 

আর্ধ্যদের পুণ্যময় মহাতীর্থ-স্থান। 

লও-_-এই অশ ল'য়ে 

পিতামহ পাশে তব করহ,গমন ; 

আশীর্বাদ করিতেছি 

যজ্ঞ তার হোক্ সমাপন। 

যাও বস, মহা তুষ্ট আমি তব প্রতি । 
দয়াময়, এ আঅধমে 

এত দয়া করিলেন যদি, 

তবে আর একটু দয়! করুন আমারে । 

আর এক বর দেব, দিন কৃপা কীব-- 

সেবাপ্রার্থী ইয় যেন জনক আমার । 
না, আঁর "করিওণ্া লোন্ত 4 

লোভে পাপ--সৃত্যু হয় পাপে।' 



কপিলের" তেজ । [ ১৫৮ এ পঞ্চম অক। 

যাও ফিরে, যোগাবিষ্ট হব পুনঃ আমি | | 

ূ .. (ধ্যানযগ্ন হওন।) 
শু । প্রণাম চরণে দেব, 

আজি মম সার্ক জীবন। 

(গশ্ম লইয়! প্রস্থান । ) 

পঞ্চম দৃশ্য । 

পাতাল-পথ। ৭. 

অশ্ব লইয়। অংশ্তুমান ও অসমপ্তী | 

'আসমপ্ড । পাইয়াছ হয় ? যাও অযোধ্যায়, 

| ,চলিলাম আমি, 

' কাধ্য শেষ হ'য়েছে আমার । 
অংশ্ড। পিতা-_ 

অসমপ্ত। বল কি বলিতে চাও । 

অংশ্ু। যদি মোর লাখে 
_. কৃপা ক'রে আসেন আপনি-- 

অসমৃগ্র.। কোথা, অযোধ্যায় ? 

অংগ্ু। হ্যা পিতা 

" পুক্রশোকাতর পিতামহ, 
পিতীমহী মোর, 

পাইলে দর্শন তব' 



যষ্ট দৃশ্ঠ।। | ১৫৯ ] ' কপিলের"তেজ । 

. শ্ীস্তিলাভ করিবে পরাণে। 
অসমপ্ত । রে বালক--বলো৷ গে' দের 

*ভগবানে করিবারে সেবা, 

স্" পুজ্রশোক হবে প্রশমিত, 

সব জ্বাল! হইবে নির্ববাণ। 

২ অসমঞ্জের প্রস্থধন |) 

বুথ আকিঞ্চন-_বুথা এ প্রয়াস ! 

 বামন*হইয়া মোর স্ধাকরে সাধ ".. 
জাবন্মুক্ত এ হেন পুরুষে 

নেহ-স্াসে ন্লাখিব আবদ্ধ করি? । 

('অংশুমানের প্রস্থান । ) 

মণ্ঠ দৃশ্য | 

যক্তস্থল। 
সগর বশিষ্ঠ, অরিষ্টনেমি, কেশ্বিনী, স্থমতি, মধুভাগু, 

ধাদধিকগণ ও কর্মকার | 

সগরু। দেখুন, দেখুন খাষিবর, অগা ুদুতূমি এ এক 
বয় সৌরভে পুর্ণ চায্মে গেল!) কি এক স্ব্গীয় 
জ্যোভিতে বে চারিদিক উদ্ধাসিত* হয়ে উঠ লো 

শু্তমার্গে * সু মূ" বাদ্যের* সনের কি যেন. এঁক 



কপিলের,তেজ। 1১৬০]. : পঞ্চম অন্ক। 

অস্গহ্ট মধর সঙ্গীত শর্ত, হ'চ্ছে--এর কারণ 
কিওদেৰ 

বশিষ্ঠ। মৃহাক্া” কপিক্ীদেবকে তবে তুষ্ট ক'রে" আপনার 

পৌত্র অং শুয়ান যঙ্ভাশ্ব নিয়ে ফিরে আস্ছেন। 
তংশুম্গুনর কাধ্যে দেবগণ প্রসন্ন হয়েছেন, দেব- 

দেবীগণ আপণার বঙ্ছপূর্ণ দেখবার জন্য অন্তরীক্ষে 
উপস্থিত হ'য়েছেন__তাই এই স্বর্গীয় সৌরভ, তাই 

এই স্বর 'জোতিঃ, তাই এই স্বর্গীয় মঙগীত ! 
কো গনী। মহারাজ, দেখুন, দেখুন, যচ্রস্থলে পুষ্পবৃগ্ঠি হচ্ছে! 
[দগর। আমার মহা সৌভাগ্য__দেবগণ আমার উপর সদয় 

4 হ 'য়েছেন__. ্ 

স্মৃতি । মহারাজ, এ দেখুন, অংশুমান আসছে । 

সগর। কই, কই ? 

স্মৃতি । এ দেখুন-_-ঘোলড়া ছুটিয়ে আস্ছে। 

সগর। আর চিন্তা 'নাই..ন্মৃতি, যখন দেবদেবীগণ আমার 
উপর প্রসন্ন হ'য়েছেন__-ঙগন আর-_- 

( অশ্ব লইয়। অংশুমানের প্রীবেশ। ) 

অংগু। পিতামহ ! এই নিন--আপনার হন্ঞাশ্ব গ্রহণ করুন। 
গর. এস ভাই এস, আমার বুশধর এস, এ যজ্ভবিষ্িপু 

নরক. হ'তে" তুই আজ আমাকে উদ্ধার ক'রি। 
আরববাদ করিতেন রুখনও অশ্বৃস্তি তোর হাদয় 

অধিকার না কার্ডে পারে।, 

স্ব়ৃতি 1: জংগুম(নতোর গিতুব্যদের €দঞে' এঁলি ! 



ষষ্ঠ দৃশ্য। 

অংশু। 

[ ১৬১ ] ' কপি তেজণ 

যা ঠাকুমা, সে ম্্তেদ দৃষট স্কেচ ্রহাখী- 
*কপিলদেবের পার্থে তাদের ভ্রপীবশেষ “প/ড়ে 'আছেঁ। 

*স্আমি কপিলদেবকে স্তবে ১ করে, তাদের: টন্ধার- 

"্ক্ষঠেনতে পারলে--তবে তাদের 

ই ধন্য অংশুমান, সাক্ষাৎ নাকঝুয়ণ,, কপিলদে 
দর্শন পেয়েছিস্-তীর সুমধুর বচনাম্বত পান 

সগর। 

বশিষ্ঠ। 

কামনায় বর প্রার্থনা ক দহ এ এই বর“দান' 
ক'রেছেন,__মহাদেবকে উুটচ্ক'রে রে, মর্থ্যে স্বরধীকে 

র উদ্ধার হবে। 

ক'রেছিস-_-*তার সার্থক জীবন--তোর এ শ্বর নট 

দেহ আজ পবিত্র হয়েছে । খধিব্র! আর তবে ববলন্ব 

ক্বেবন না--শেষ আনৃতি প্রদান কগরে আমার হন্দ্ধ€ 

সম্পূর্ণ করুন। | 
না, অন ফিরে * এম্সেছি, আর * বিলম্ব কিসের! 

এই খড়গ গ্রহণ করুন-অ্পিঈপধা! দ্্রী পুরুষেএক 
সঙ্গে মন্দের স্বন্ধে এই খড়গ স্পর্শ করান, তৎপরে, 

এ যূপকাষ্ঠে কর্মকার অশবঞ্ষে নিয়ে গিয়ে বাল দেবে 7 
আমি অশ্বকে এই উৎসর্গ ক'ল্লেম- নিন, আপনারা 

খড়গ স্পর্শ করান, : 
( অশ্ব স্বন্ধে সগর ওকেশিনীর খড়গ স্পর্শ করান । ). 

হ যে, 'সধ্য়ে যাও--অুশ্বকে 'ধলি দির শীখু-মুষ্ 

আনয়নটুকুর । 
শব ল য় কর্ম্বকারের প্রস্থান, ন্পথা, কি 

কিয় পুরে অশ্ব লই রের সু 



কগিয়োর ফেঁজ। [ ১৯৬২ ]. 'পঞ্চম অন্ধ । 

বক্ি। অঠুতেগনআহতি দা, আহৃতি দাও, আমি. শেষ 
ডি সস্টমশমুও ধজ্রে নিক্ষেপ কচ্ছিণ. 

( খািকগণের আহ্ুতি প্রদান । ) 
বশিষ্ঠ+ রাজা সগযুহা যজ্জসমাপনায় স্থাহা । 
যুগ অগ্রিতে নিক্ষেপ, ও সবর হইতে পুষ্পবৃষ্টি। ) 

-বশিষ্ঠ। হারিবোস ?- হরিবোল! এইবার মক্ড্ুলসএকবার 
দস 

«হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ স্টোরে । 
'বজ্ঞেশু নারায়ণ কষ বিষ্কো 
মিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥৮ 

« হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোস্িনদমুকুন্দ শৌরে । 
যাজশন্নীরায়ণ কৃ বিফো 

নিত জগদীশ রক্ষ ॥? 

বনিক, তন । 








